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 هنردا هعلق لاکشا

 هن ردا هعلق ساساعض ۲

 هنالث راهنآ شیاتش

 ۳ كن هنردا

 یسهه رش عماوج كن هردا

 ناخدایم یزاغ عماح

 مرح عماح شیاتس

 یرلعماحدب زیابو كبدایم یزاغ
 یاث یاس لاثم تربع عماح

 یرهسردمو دحسم كتهنردا

 ناشورد هکت فاصوا

 یسهکت رابح شر وک 0۰
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 یرلهلم كن هنردا

 هسناغع ناطالس یهدهنردا

 یرلیارس
 یرازایووسراح كن هنردا

 یاادانا راثا یهدهنردا

 یراماج كن هردا

 قراعم بایراو یسلاها
 یناوامع ماعطالارادو یالوصحم
 نج درب ناسا
 یرلهاکتراز

۰ ۶ ۰ 

 راف هصق

 ۶ 1 
 ها 49

 هناخ دغاک شناتس

 ترادص كناشاب دجا كلم
 ینلماقمع اق

 ناشیذ ناشورد تاغ

 ۱ تاقالمهلبا اشاب ريشا

 هلویناتساهلترادص كناشاب ربشبا

 اشاپ ریشیا ییدت
 اشا دحا كلم تعاحش

 ترادص رهمیاطعاهاشاب ریشبا

 یشیاب اشا دما كلم تحصن

 اشا
 اشاپ ریشبا میظع یالا شیاتس
 اشا دحا كلم یار

 یرونأم هناو كناشاب كلم
 اشاب ریشیاو اشاب كلم ةشقانم

 ۱ اؤر ققحت
 زمکیدنبکن دنسهق را كناشاب كلم
 لهروم « ادخیتک هدق لاوحا

 یافوقومو رادرتفد



 هووتشز هملق

 یو ها ُهعاق

 رلرهت نالوا بصنم هنرن هنوط
 هنوط مظعرهن

 ههنوط ردق هبهجشراو هيايناملا
 رار كح وک نلکود

 هنوط عبنم
 کھ ندتحسوز

 یسکت باب ییطص

 ءا هلو فاصوا

 یرازو كنەنوط
Eوا  

 یا01 قلا یه دنرهن هول
 لاکر د یمدنوروآ نوط

 یتاصقو ارق ی اا یزوا

 زمکیدتک هیهظفاحم
 . یلغوا یحاح علق

 یزاب قآ شیاتس
 قاب ردنب شیاتس
 انراوق "هلکسا

 هیلاقنم نامو رهش

 قاتح هفناط

 هجینتسوک بصق
 نمرح هرف هعلق لاکشا

 یعاط اباب رہش
 یغاط ابا هاکترابز

 هفص
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 نام یاس هک واز
 هتلاا لبا مور ندنغاط ا

 زىكدتک
 داارتسا هصق

 یسهصق یدام هرف

 یدنبرد ناقلب
 هيءاسا ةبصق
 یسهحک هشز ملف فاصوا
 فر سا اغوا
 هلف رهش مظع فاصوا

 یر اح كن هلف

  ینچرازاب راتات

 ناتها بصق
 و

 یعالباب یعاط شوط
 ید علاط

 امت ربع هعقو

 هلاص یایژر ریبعت
 یدنفاقانغ تافلخم

 زمکیدتک هلوبناتسا ندهفوص

 یر« جرم

 یبءلف نمرخ
 تالصف و فاصواویرهشهردا
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 ساونس هعلق لاکشا

 سور بیهص بقانم
 ۔ روغوط لیفرب كزبقرب هسرضرپ
 ی

 كيرود هعلق فاصوا

 نک ۱ رهش فاصوا

 گی رہش فاصوا

 طوب رخ هعلق فاصوا

 طو رخ لق لاکشا

 كتر رہش فاصوا

 نامعاص هعاق فاضوا

 ولاب هعلق فاصوا

 روجقابچ منع ةلق
 جنک فا وا

 قاطاهعلق فاصوا

 شوم هنذم فاصوا

 سیلک یلکاح فاصوا
 هساویس ندنسارحخ شوم

 زمکیدلک
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۳۳۸ 
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 لوک كيب
 زمکیدلک هناتسا ندساوبس

 کب ساویس
 هلب زهعلق فاصوا

 یرلهعلق مروجو تلکسا

 یاجابلواریقح تشذکرس
 یسهعلف یرفنک 4 ۱ ۰
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 اثح هعلق فاصوا

 افج هرم شياتس
 یسهعلق ونرودوم

 یترادص كباشایدحا كلم

 سادت یهدنترادص اشاب كلم

 هس

 اشا كلم ل نع بیس

 هب لیا مور هلبا اشاپ دمحا كلم

 ریفص ةجمکچ

 رک ُهجمکچ فاصوا
 یرویلس هعلق

 ولروج ٌهعلق
 زاغرو هعلق

 هنکرا رسح

 یمهعلق زولو کسا

 یمهعلق سودا
 یسهعاق کنج

 یسهبصق یوک یی
 یداوارپ م.دق یو

 یهوش رهش
 دا رغ رازه

 قحسور

 کوکرب



 هز

 افص نوعمش هاکترابز ۳.۳

 ع فاصوا

 کع ٌهعلق

 لرنازج مع كنج
 لاص ترضح ٌهزحعم
 ۱ مدآ ماقم هاکترابز

 رقلاناع هاکتراز

 نررقج نیم :تاموا

 دفص رهش فاصوا

 یدوم ناسل

 زمکیدتیک هبهزغ
 هفاب هعلق فاصوا

 طول رح

 هم ور راد نده رش ماش

 زمکیدتیک
 رلهرق هعلق فاصوا

 نابرع راکب خیش بقانم
 هرعم

 زمکیدک هی موروهقرندلح
 بلاط یا نیا ليقع تراز
 بیزن فاصوا
 كحهربب هعلو فاصوا

 كجهربب هعلق لاکشا

 تارف میظع رهن فاصوا
 مور هعلق لاکشا

 هفروا فاصوا

 اهر ةعلق لاکشا

 لدخ مهار ا قینجنم یاصوا

 هفروا هاکترابز

 كير فاصوا

 هقر هعلق ےدق تحت فاصوا

 ریعج هعلق فاصوا

 مارک باح هاکترابز

 سيلاب هبصق فاصوا
 اربع دوم رپ
 كيمرج ییهجیلبا
 روصنم نصح فاصوا

 یتس

 یاعرت ناسل

 شعم
 هب رصیق هعلق لاکشا

 شجرا هوک بارض
 ایل وا نیلک هدیرصیق
 هدد یدع تنم

 رو هعلق رهش فاصوا
 زمکیدتکهیارسقا ندنسهملقروب
 ۱ .یارسفا فاصوا

 . یاب هلزمکیدتیک هساویس
 ساوبس علق فاصوا
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 هک یتسرهف كل داج م

 هم

 نوردنکسا ٌهعلق فاصوا عج نکیاردک هماش ندرادکسا
 رالرتم زمغلدنوو

 هنادا هعلف فاصوا

 سام ٌهعلق لاکشا

 نلب هصق ۸

 .شوناداقنالاوحاو هقاطناهعلق ٩ كنف س شا
 هقاطأ أ هعلق لاکشا ۲ قنا رش

 راجن سسح بقانم ٤ قننزا هعلق لاکشا

 اج 5 ناصوا: ۷ قنتزا رغ قاعوا
 اج هعلق فاصوا هک فاصوا

 يانم شرا 4 دون اکا
 صح فاصوا ۳ یزاغلرغطرا ترابز

 ماش ۷ ی هعلق فاصوا

 .یروهظ یلالج هدرادکسا ۷۳ یزاغدبس هصقفاصوا -

 راك هاتسرووو A راصح نیش فاصوا

 ۱ حلا لبج ٥ یتهملق هنوف
 نانل لبج شیاتس ٩ هبنوق هعلق لاکشا
 ا ةف فاصوا 2 الوا راک یهدهننوق

 كيلعب ةعلق ٩ انالوم ترضح داتسا

 .ثاش ترضح تقم 6 یاکرا ےدق رش

 فیقش علق فاصوا ٩٩ هدنقح یسهربسم یثاب راکس

 هنادیز هعلق فاصوا ۸ ىلامح هدصق

 روص روش هعلق فاصوا ۵ كاوک ٌهعلق فاصوا
 هروفا كنح فاصوا ۱۰

  .هروقا لج فاصوا ٩
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 . بو وق هغساق رب ی بود « اهد نونلآ رو اکس هتشذا کود کس هلا
 1 بوبا غوا هدهل وناتسا es یلج ال وا « ا قجەلوا هق رالا

 قلخ ینپ . یدید «. زریراو هلوتاتسا نيرا زب . هليا مالس هننیما قدنص
 هلوان رمح . یدلبا نعاضوا كمردنوک هلومناتسا هجیکو ا یربقح هدنسارآ

 " ِِِ هد قباق هتنارآ ینامز وسنا کیا ندوک هتروا بود مناطاس

 نارا امدقم . مدراوهرادکسا هرجا نیعلا هفرط توقا ناجا شا

 نال 2 شا < ؛ مرامالع حالسرپ « رارات رف چوا . مدلک هل مک کیدتا

 .بول | ییع یلهبح هژابآ ج شماق هزاا ۰ فسو ناح ص هزاباو با

 هدانا فن بولوا رامدآ حالسرب یتا نالبهک راکسو تلاص ددع یدب
 یشک یدنو قدقح هنغاط هحیلماح ولد هللا ىلع تلکوت هدملظم یش رو

 كرانرا نالوانوفدم هدلوبناتساو ءدنرهش :راذکسا یوق راما تکر رکا

 .« باطقالا بطقو هرم اینا حاورا هل ۰ كدلبا دادمتسا ندنراتناحور

 < نر + یا لاو نویمالم نویزاح ء الدب اش ء اجت « داتوا اما

 نوجرافرش حور ارب كيو ۰ رلکیب ۰ رازوب « راقرق « رلیدب « رلچوا
 هه هنب رلکرابم حور كرلنوب ی رلباو ءاضر بوذیا توالت فیرش سیرب
 یاوشخحت دالو هرز ریقح و ردانادو ماع ادخ . دروس هزوب لا « مدلبا

 بوروسهناو بناج هليا تعرس یزمتعرس ابص بسانانع هید هللا مس بویک
 یتندردیدعبام . هذا ناسا یزعلو نوچ یادخ . قدلوا ناور هناوراد

 . روناوا ناس هددلج

 [ يوص كدلج یحنحوا ]
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 دم ینافوقوم نالوا یاتکلا سارو ینساشاب ییطصم رادرتفد ل:رومو

 كماشاب كلم مویلا دمب ۰ رایدتبا لتق یخد یبرلعباوت رب اسو ینسیدنفا
 ولتدامس نوا كنا لق هدیماشاب . زاردبا لتق قوح اهد یترامیاوت

 ء املع عیج « هاشداپ ولتداعس هدنرلکدتسیا فیرش طخ هرک چوا ندهاشداپ

 كماشاب هل ابیراقاحوا یرحیکیوءاس « ناطلس هدلاو « الکو « ارزو . احاص
 دمحا كالم » هدنرلکدلبا عاتسا ینکیدهتسیا فیرش طخ كریشبا نوا لتق

 ریزو ضرع لها« ضر ی « دحوم « نمّوم « رادنبد . اص رب اشاب
 همرو . كسرتسبا فرش طخ هنلتق كنا هکر دسحاص مرج ه . ردریلد

 چوا ٤ مظعا ر زو کز ردمدا یلموزل هن هتل وږو اشاب كلم ٤ مهاشداب

 رب بوید « یدتبا تفلا نسح هللا لوق هل . یداوا مظعم ماقمیاق هرک

 یشیاوبیلیب مک « مایلوا اما . رلیدمریدریو ینیرش طخ بوصاب قالا ندزغآ
 غجاشاپ هللا لاح رب کلب . ردیساب قا كمهجوق اشا كلم اشاپ ینطصم

 هناتسدروک نامه .هاشاب شش مالوا ناما . هلآ فیرش طخ هعاهن نوحا

 هناوشحتوناور . هحنک هرکصهسرتسیا . نوسلوا ناور هلبا هل هناوبصنمو

 یرهاوج هدرب ۰ یدریو یرابوتکم قرهبالغا هربقف وید « . نوسشا رفس
 ناه . ردمزال كب تعاس هدرالو اکس یدمش » بودا ناسحا تعاس

 هجیک لوا یریقح . یدریدک یخد كروک یسهچراپ رومس رب ويد « همروط
 هدیوک هتروا یلج نسح هجیک لوا . یدردنوک هباغا نسح ینیما كورک

 . شعبا هدهدواشم هلبا اغا زکب هداز اغا دوم هدنسبلاب اغا دوم یحهطلاب

 لک» . یدقلاق هغالا هبد « ! كدلک شوخ . مایلوا هرب » بوروک یربقح

 لهس هلکنس لک « ميهردنوک هشيا رب هلویناتسا هني هجیکوب ینس « مایلوا
 هدهرخ نان رب بوراقبح هرشط نده ر2 بوشبا هلا هد «. ردراو مهرواشم

 زوب یکیا اکس هتشيا . هیاشا, شیت همروط » بوربو رابوتکم هعطق وا هلا

 .مدید « مدل آ » یدید « ؟ یکدلا را ی دب امام اف » و . یدد « نوا

 رالوب ولوا هلا هحکو نزودنوکهحتراو هنیرهش دیمذا ء اما تک همروط »

 راغلاو هلکرات آ یدنک ناه ۰ ۹ تا ناص بوب اغوا هرللزنمو همتک هلا :
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 لام كندنفا دج یتافوقوم . یدتک راما هلرایشاب یوق هباشاپ ینطصم

 :هراهراچ وب هنب . یدنلوا طض هبیربمیلتفچ یناراقعیلم هلم . یدبا قوب
 دعوب یهلا » بوروکیلاحوب ریقح . یدراردبا راهحنکشا نوک ا نوک نوکیه

 نکد هنتیامن كمايسم لجاو همتا ریقحو روخ ردقوب نوجما هراپ نانرب یلباذ

 راشلانو عرضت هبایرک بانج هید « همریآ نددیرجتو كرت ی هلندب تحت
 ,یسهحش كنو اما . مدردا راثو دم كس زود هلاح نالوا یطسو بودا

 ینابعا لوبناتسا اما . مدنا هدرکفت بودا سسجت اماد هبد رولوا رحنم هەن
 هداس . رایداوا نارو نابرع هدنرللا نایجالقومو هجراص نانکس هلم

 ورک رک رو ددع 2 كنىدقفا دج هوار صا ناتكلا هر

 .لام نوری ندملقو نوزفا نددح راناسعا راسو كنلح نسح ینما

 رب رحینسهلح كناداح هرزوا ینیدلوا عولعم هک یدلوا عياض یرالانمو

 . رولوا عنام هم همانتحايس مهسا

 قلرادغ هدراود سکعنم كلفو راتتفر حک شدرکوب زاکرخا
 هدهبشوک رم هدرادکتسا اردا اھم یرامالغ هلمراثآ بوروک كعیدلوا
 هدندرا یروبنز ؛درب بوراو هزمدنفا ناطلس اق هحیکیه امآ . مدشما ناهنی

 چوا بودیا تفلا نسح 0 رشا هنن نوک یهو 2 هرواشم

 هاسو اما یوق بودیا ی ندیم ےک یاد هدق مز هدمن

 هدنراقدراو هتسهلکسا لید هلراقساق رهيا لزعو داب ین لبراشواح یغاجوا
 یرادرتفدلهروم . رایدلبا نفد بودبا لتق هدنجراخ یسهصق كسه ناه

 ماع هللا هر ۰ رابدتا لتف ید یاو هڪ و ییدنفا لی یافوقومو

 . نعما

 لر هلیکو ددابع نوخ هرب قحانبولیدبا راتحاضف انوک هم یک كنوب اهد
 هععق نوا . مدراو هنا اس اف ریقح لوا ناه ر ريح ۰ یدلوا عینش

 لوا قابا ر مابلوا ددم » تور و اچرج نالآ زو شا روک

 .ینسادنتک هدقهتشرا : نوفتا ناح هترومام ناه نوسامروط « شش هماشاب



 2۳۱ ادشتک هدق

DIE NIE NIE NDE NDE NIE بک( BIE KDE KDE DDE DE هک BEDE DDE DDE BIE BIE BIE IED DIED: 

 هک كن کیا رادرود < سک كب هدق هله . مدد« یدتا نیع ود 5

 رایدلوا كجهریو باطتسم باتک دلج زویشبو هسیک زویشب یافوقوم .
 كس قرق یهدنرهش ربق یا : هکی دید اغا طاص یبادختک شا هرکو

 + یدلواه شور هسک كس یهدنرپش یمرح زکب راد . یداوا

 كو ی یدلوا ه نوت 1 نر یهدنغایروا یلج اب اف یللام هدناوو

 یا یهدنوطن | یمرا یئادنرف اغا نسح یا  Eیدلواهع زکلام
 نوبقكس قرق یهدنرهشرقوا یلس مابلوا هتشبا هکیدبد ادختک هدق هرا

 یسوم یجاح مشادنرق لج ۰ ردقو ام منم ہدکمرچ . ردکناشاپ كلم هلج
 .ردقاترواهیا یلچ ابق ناطلس ابق ردکن اطلس اق هلم لام یهدناو . ردکناغا

 هذگدتیا نی هلهجووب . ردفوب مهبح رب مهقالع رب مهقآ رب مت هدرانوتلا وا

 زو رجوا هنیرادوجو بوراقیچ نابرع ندضوح یرادرتفد هلا هدق ریقف
 هداتش تدش لوا . یدلوا هتسوس هحوا یراناغفو دایرف . رابدروا جابرق

 هرب : مدسا ریةح . رابدالشاب کا نن او هآ هدنراقدوق هنا ضوح هنس

 ید هسک زو چاق رب نسح رق رد کاخ هراتسود عیج ادختک دمع

 هرازب نکیآ هدسخ وب زا رایدتا ران آ .. هلا صالخ كناح شزق بولو

 بحاصهدعب ۰ رانو تا قالطا ندسحو یزب . رتاسوایرحا سولف رب مک.

 هباشاب ریشبا نيةح . مهلوا صالخ بولو لام هرزوا یعاصو دارم كتلود

 زرو ويلام ردقوا ید نکیا هدسح رانآ » . مدلی وس یرامالکوب بوراو

 هنب یقح . یدید « مردبا لتق یرانا یدمش هسقو . و یا ران آ

  ۳ ۳مدنيا لقن ربرب ییرتزوس كناشاب .

 هلا هک زوب زکس كيب چوا ندرادرتفد نوک یحنجوا هاوخان ءاوخ

 یخو ینباوت نالوا هدراکرس . رابدلآ قازراو لاوما هم نالوا هدننارس
 هدق . رابدلبا لیصحت لام هسک قرق كنب کیا ید ندرانآ بودیا س

  Eeدم « كنولغوا لا هدرکب راد بودنا لبصحت هسک كس یا

 ی نام لج تاکب هاربا ولغوا ۰ كیاسوم یجاح یشادنرف ء كنساج ۳

 یسلاو ل. کپ راد نوجا یسردنوک هتلود رد كنسرایدنک نا طض هب یربم 1
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 هناو د تفر ا تلم. شاخ لوا ١ كسشعا لقع یذ هکمدلس « كدلک

 جوک هدنلودو یماطاس هرلبب رب قرف ادخ دج » ریقح . یدید « لدمتک
 درد ردقو هلا e یلالج اشاب ىلع راد راو . مدروک هلبا
 . مدد « كرك مهسنک هدنق ن <  مدروک یرلنوکو هکهادخ رکش . هلدکح

 « ۰.5 یددهن دایرف ادختک هدف کس یدمش « ایلوا » : اشاب شا
 مم ! جخ ال وا یھ . جخ اسلوا یه » هرزوا یاسل درک مناطلس : ریقح

 دایرف ود « ؟ هقاس قوقحو تمعن ىق ۰ نیسکد رارسا فقاو س هلاص

 مت ایلوا «یدعا راو » : اشاب ربشبا ناھ . مدید شعا سبح رکم . یدتیا
 هدق كناشاب كس 0 شولو هم یدنفا دمت ینافوقوم « هرادرتفد « ههدق هلع ذا

 صالخ نناح شوق رک ۱ «ردرلکلام:هوراق لام ردیسادختک قال یمرکی

 كيب چوا هنیملسم لالا تس . « ردنوجما نوک هرق هْغا قآ » هسرارلید كما

 . Eصالخ تورو ینافوقوم هسک كم رادرتفد هسک كت شا « هدق .

 رایدحآ وه رب ۰ قدراوآهلبسادخک رشبا هدکدید « هلبوس راو . رانوسل وا"

 ۱ : شا ناکماخ ماه کم

 کمدروک ینآ هدکدرک یرجما ندوق س ادختک هدق لالم رب لاوحا
 هګراصوناکس یللبتفلاتح ددع زو ییا هرزوا یرلهفص كنناکماخ مامو

 بلرب بل یریک ضوح كناکم اجوہ مدروک ینآ . رایدیا هداما یرلدالج
 1 ید یهرومو ناف ره وم ادنتف هدف هدرب رهمز لوابولوا ولود هللا وص

 کیا ہدنجیا ضوح نالانو نایرک « نایر,و نابرع هبا ریجنز قوط هدنراندرک
 هجک یه ادعام ندنوب . شمرارویروط جاست هلیوارسو صیق جاعو جا

 ! شمراریروک راهجنکشا هنوک ها بوی جابرق هنابزا رکیب ندرادالج
 بوراوهننا . یدتک ندمشا قع دکور رک هد لوا یادختک هدق نامه

 : 6 یدید ادخیتک هدق . رایدبا متمعن یلو اریز . مدب وا ییرللا ید كنج وا:

 هدق » . مدیا هدنناب تلود بحاص یدمش » : ریقح ؟ ردلاحه و مالوا +

 رادرتفد هسک كبشب ۰ نوسریو هسک كی چوا هسرابد قلوا صالخ

 «مردبالتق هد ینچوا هسقو نوسروهسک كيب یخد یدنفا دم . نوسریو,



 ۰۲۹ هنرغ تمکح

BIE DIENT 

 دن یا اهد نوک وا 1 اعر ءا اشا < مدتیا میلست هباشاپ هسک -

 سوب تسد ربقح نکرولوا ناور ءداتش تدشوا نوک یجتدرد بودا کم
 عادو هلیرلاعد ريخ بوبد « ! مایلوا « لوا هرزوا تریصب » : هدمکیدتیا
 . قدلوا ناور هناب لوبناتسا هسیا مقح هناو راد رلنآ . ل |

 بوراو هباغا اص مزیزع ردارب یمادختک اشاب ریشنا نوک یستریا
 . یدد «؟ یکدالوا ناور هناو هبا اشاب نس « مایلوا هری » : دک کک

 ناسقط هدنمايق شیقوب صو هخاب . مدلوا رازی ندتحایس  مناطاس » : ریقح
 ك ضاح ینناکفرمعم ءب » مدنکنلد « ..! مدیالوا ناور هع هاوقلقا وق ۳

 درو غاب هیق رب « چ رپ هق چوا « نابرق م هیق شب « نان یعرکپ یو بود 8 ٠
 . یدتا قالا هسدادع اشاب یشا تاوغا یزب بودا ناسحا لسع عمش +

aرب ندرایغا لا بولوا یلاخ لهس ندماحدزا لارو نرو اتم  

 ندر رب هدقدلوا ماع لصف بودبا هزاغآ ز هدهاکس ماقم رقحو هدفلوا
 دس نب ىع كفو نا !الوا یا الرا در و: یدک ادس رز را

 هدق ینادختک كناقا هز کمد هدا رقح  یدد کسر ی 8
 یسجامرقم بورآ نداشاب وید « مردبا رادحل یتسد شاپ یا یا کک
 -ِث

 اب ساسان دق كر الزاد : ید اقا لاص از یدشمنا

 و ی « مناطاس اب » : نب « ررضاج ینس « یدتشیا ینیدوقوا
 : اغا اض . مدد « یدیا.رولوا فلطل زکهنبا لج لغاد نود ۲

 بوک یرتهم ما رب هدانا و. یدید « سوک هک و رد اک +
 : 4 یدید ا دکدد « رسا یزس نهدنفا شا مناطلس ط همادختک

 ار هن روضح اشا یس یدمش « روطوا نس « مالوا » ِ

 شعاداو یخاق رب شمرارد یدفا ابلوا » . یدلک اهدرتهم رب مدروک ینآ

 نظ نالف « یضاق بوروک شورطم ی مالغ ربقف . یدید « رتسيا اشاپ

 - ر « قولو ی شمهتسیا یریقحو  لعوا » : مدسا ریقح < یدما

 اشا ریشلا رباح هله . یدد « رتسیا شمررد یدتا الواو راتخا

 شوخ: مالوا ظفاخ د هدنکندتآ سو تسد بوراو هلا اعد رخ هنروضت ال
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 ا . یدملسک ناف بوکح تو درد لاح بحاص ناطلس اق لالا
 ود « نوسلوا غاص زکراشاب « هل مکحملا » هیاشاپ مزیو هناطاس اق ندهاشداپ
 . یداکرلکر وک رومسو هرحاف تعلخ تاقررب هناطاسو اشاب هلبا را رش طخ

 هناو رابد بویهروط نآ رب ندقدلوب تقافا مناخ ناطاس ابق « مالال من »
 نفد هدرادکسا بودا لسغ یطقس نآ وا . یدلک طخ وند « زسهدک

 ااو بولک راشواح روقع بلک مدقمو رشابم ددع مرکب . رایدتا

 روا هنسهلح لرلو ۰ رابدتبا ماریاو حاملا . رایدرنتک طخ همد «زسردک

 . رابدر دتبا رارف بویلبا
 ٩ نکیا هدنددص كمتک بوروک یتاتهمو ايشا هلمح اشاب مالک هحیتن

 . كسملغوا مش نس « مایلوا | قاب » : هکیدتنا هجا بورغاج هاب یریقح
 هلءرلاغا جم او رانوسسنوق هک رداح همه راد هدنحما معاطوا من كراراکتمدخ

 یحروک «یلع مور « حارا ثلحوک ندکرادرک اش كنس . راتوسجا « رل وسي

 ییرلاشایربغو ییراباؤلا هل بولوا طبارو طباض هرزوا ككرلهلوک ییاعصم

 نب ک ايشا عیج رانوسروط هدنسهیوط روخاربم هلم كراتآ . رانوستزوک
 باستنا هنسحهرقو هریشبا بولاق هدلورناتسا نوک اقر نس . مرنیدبا لفکت

 كرادرتفد یلهروم هللا یدسفا دم ینافوقومو ادختک دمع هدق مزب بودا
 كقلخ هلا رشباو هنرللاوحا كرامادخ نالوا ندزعاقلعتم نابعا راسو

 كرکو ناطاس ایق هسردیا روهظ ثداوح هن بولوا فقاو هنیرایلعج ٌهلماعم

 قوب یریخ كنهسمك الصا بولآ رلبوتکم ندزمنارچ یلج نسح ینما
 « . كسهک اکب هلحعلا ىلع بودا راغلا لک را یدک نمدرآ نیا

 لینعرا . یدتا اعد توا و رولا تح ی یاقدنو زو شب هرتقح هدهب

 رازع تردو مالغ شب یخد ریقح . یدردنوک مم هاردىا اعد هدیناغآ دما

 ہ١٤ سار شبو کولع جوا بودا میت ہروخاریم یمآ شب هبا مونا
 هناو بوشالءادو هللا ناطلس ابق اشاب . مدناق هدندزن ناطلس اق هدرادکسا
 كناشاپ ناطلس اق هدرادکسا . یدل | لزنم هدننوک یضاق الوا . یدلوا ناور

 .قرق بولک هنیوک یضاق هلا قیاق ندنکیدریو هسک قرق نوجما یهارجرخ
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 همرح هنارسرس بوند « ردەدنسەست ص كاله بوىمەروغوط ناطلس الاح

 هدمرح هحنلک یرلشواح رشابم ندنفرط اشا, رشا هدانتاو یدرک

 هتلا هرب . رابدروط یرک لرهیعا تلق بوروک یزفو عزج نالوا

 درا. اراشواج الق کید ردا حاملا هد نوستک نونسمروط و

 کرایدکج بوج هتسدژب اههرب روا ءرانوب یرادوبنرا « سکر چ « هزابابولآ
 نوستل

 " لتق یاشاب ندلوا مات تدم شع) هلماح قلبا ید ناطلس اق رکم

 هرادکسا كرهلک هزرل هنننزاندوجو بول, ههبرع ندنسوقروق هيد راروییدیا
 عزفو ناففو البواو رب ندنجما یارس ناه شلوا عقاو طقس هللا صاب هححنلک

  ۷۲وطوقر هدلا بوقح هرشط ندمرحاتاب کمدروک . یداوآ هو

 دایرف هدرلنآ هجنرتسوک هنعباوت ینشمن كزکجکب نالوا عقاو طقس هرجا
 نالک نوا یداب كرام كنصنم ناو هیاشاب هرکو ۰ راد هنانفو

 هباشاب . رایدلوا دولا اکب تولوا مأتم هجنروک یلالمرپ لاحو الکوو ارزو

 كقاب . شمقح-هلوا تكس ناوح هن رااغا زکفاب » ید اا, .رادرو لا

 «مولغوا كب نایعوط هنکلکب هآ ۰ هنتفابقو تماق كقاب ؛ هنیرلزوک « هنیراشاق
 یدوجو بولک هنناب لربقح ود « مورواب ناناعود هنعاشوق جسلق بوش هتآ

 یشاق هچرک . مناطلس » : مدتیا ریقح هراپ رکج لزق رب هکمدروک هجرتسوک
 یمنمشد . یدزو یعالا . ردشمشود ماعا و زسحور اما « ردیاب یزوکو

 نوحیسهران ناق رب . زسردا ناغفو دابرف هد ناییوط هنکلتکس هکیدرق

 هباشاپهلهجووب « نوسلوا غاص ناطلس ابق هلبا زکبانج نامه هلل مکحلا . كيما
 نک مالغا کوب نب « مالوا یھب » : اشاپ . مدروط بورو رطاخ "یلست
 قرلوا یصنم ناو هشیا ناو ةراب نان ی هدعقو کیدزوک هدر

 نفد هرب بوباقیب ناف یدوجو . یدیا زکمکیونیخد كما لاق . ې
 نان هلیا ناطلس ایق هنب . كرتا قارم اطلس » : ریقح . یدید « كرك كما
 هلکن و هتشاا یدا وا تاشخو فوخ ندرشدا اٌءادو ر كعو

 -تققشح اما . مدرو رطاخ "لس بود « ! هحافلا هتنو . یدلوا عفدیسه
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 هرزوا م راد یځد زب هلا رکسع لاثم ارد هدرام لوا ندعداعس هناتسا

 ناور هنیرزوا ناور نالوا یحتف ناخ دام مم بيرق نع بولوا هجوتم
 فور كلر كناشاب شنا هسرزوا یرلتافتلاوب كبانج م هاشداب « زرولوا

 ندزارد هثحابمو هرواشم ردقو هدتعاس یجنحوا تو لاثم رتسک اخ
 بوشالعادوهلساعد رخ كمانج مج هاشداب بود نامزب رس اشان كالم هرکص
 لزنم كلبا هلا هللا مسب" بولوا راوس هنغساق یشاب یحاتسو هدننورب یارس

 هحزمسقع تعاس لوا ناه . یدنلوا تکم هدننارس ناظلس اف هدراهکسا

 هناو راد هلا راغلا نآ و هتبلا » بولک هلیرلمعا هدنرللا شواح یللت ددع نوا
 یاشاپ .رلیداباقاطب الامفیلک هلبا مارباو حاملا هباشابود « زسرولوا ناور

 یرضوطهبیدنقآ بویوقهغییاق رب ینسهلج بوریو شورغ روا هرلنویرویغ

 راو یولوم هدایرد یور رارحوب هدقداللوب هلوبناتسا رتسحقماق یرانوب
 هریشبا یلاحو راشواح . رایدشود هنفرط یسوق روخآ رخآ كردیا عاما

 یاشاب بولک راشواج بدا ی « زسزوپو دیدش ددع نوا هدنرلکدربداس
 ا وا هند ءا كنکد مرانو ه اشاب هدنرلکدندما دارس قمر دلا

 راشواح هرص یدرآ يوا روع هرادکسا ندقا اشاپ ادخ تسکع
 بونب هبوجوق رب نا لوا بودیک ندنئاب لقع كناطاس ابق هحنلوا نابع

 . یدقح هنلاقتسا هلا هبارآ

 بودک همرح اشا ا ناطلساف هس رغ رک تاعسلا نمو

 بوقیچ هرشط قرەلوا دولآ قرع لاحرد اشاپ یدیوق البیواو رب هدمرح
 بودالذب نوتل ا كس نوا ندللام ناطلس اق هتىرلاخا جا ددع نوا زوبترد

 رکیب هنن صالخ هبهصاخ مالغره نوجا قلوا ناسا ی عضو كالعاس اق
 ندلام لالح كردبا لفح رس یربقح بودا هست یت ارفق فیرش صالخا

 مولغوا م نس مایلوا | قاب » : هکیدید كردبا ناسحا نونلآ زویشب
 ی مدقم هجک وا نوسلاق هدنس ینخ رسوب كسندمابرقاو

 دام ناطاس . مدشعد یر راو ناق هدهراب نانو هدکداند هن یک او

 . یدقیچ هتشیا یدشعد نوسی بوباقبب رو همزف اق یفرط یناقوا
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 كمھاشدا . .ردشملوامنتغم ۳9 اغلا رت «یلومود

 یرلاغایدح رس ناتسدروک ندنررلکدناشیارب راغم هحلص هدنر:داعس نامز

 هحاص هدنفرط ناووب ابا یدن . رایدتا لا هریقح و بولک هللح هل

 هتلودرد ندبلح هديا یدب بولوا بقرتم .ردیا روهظ شيا هنوکهن راغ
 باکر هدنوک نوا هلبا رهم ندلح مهاشداب هسقو . یدلوا وا لصا كمهلک

 بول وا حا او مارب |ندمهاشداب هدعا .یدا ررقم عروس مزوکو مزو كد واھ

 بولوا غرافند هنا سسجت یل اوح | ناتس در وکه دک د لک یرانام رف (زسهلکه او ها

 «یراکح «سلتس نکات یون از تندورک کک

 هتسوس هجوا یراناففو دابرف بولکرلرضح ضرعندکرلالال یراناخ یدوم
 هات را سرا زاب هلبا ناق ییراهماندایرف ء یدلوا
 هدومزا راکو ریدمربهفرط لو" هروکهللالتخا كدحرس وا هتشیا بودا زارا

 هد ردهزال اشاب دما تالم قبال هفلمظعم رادرس شلوا یمضتشور رزو

 « « ردکهاشداپ نامّف . كادلنا رومأم هفرط لوا بودا نظ نسحا یار

 تودا مسن ود ( مولعم هضق ) هاشداب ولتداعس ناه . یدلوا شوماخ توف

 كلکو تاود یاک رس لاحرد . یدشتا ما وید « كربتک تو تاود ز و

 هکن س » : یدتیا ریرحت ینارش طخ وش هلیهرش تسد بو راثن ںهاوج

 بصانم عیج ندنادغبو رصم هدنتكلم ىلوطانا « كسمالال اشاب دمحا كلم

 بواوا ماقعم رادرس هرزوا قلوا هدکنامرف یأر كنس یصنو لزع كرابلاع

 دما كالم ینیرش طخ « مثعا هفدص اک هدیتلابا ناو < قلهبرآ هجور

 هسک شب بوقوص یسهغاطوا رادرس وچ رب هنشاب تورو ا كناشاب

 زو هوډ راطق زوب ۰ یرداجكبا یلکربد رب « نایلس ةدریارس رب ر

 ناعم یدو » كردا اعد ريح هباشاب دما كلمو بودا ناسحا رطاق راطف

 مالال كلم » : اباطخ هباشاب رم شنا ه دعب . یدروس « هلوا هللا ئ كريهظو

 مالال كلم « رانوسلک همروضح يراد نر مالال اشاب دا ص نادوقو ا

Efهرارادرس یربغ هرزوا فلس ےدق نونا « نوبسلک هناود ردق هد  

 یاعت هناا نا ۰ رسهر و ید همالال كا٠ هسریاب ریو مزاولو تامهم ی

۳ 



 نامه . یاد « ۰ ردررقم یسالوا هسک زو زکبس هلساا ده وا تلایا

 هدهمرولوا ینوکی ضاق هرکوص ندقدلوا یئاسحا كهاشداب » اشاب دما كلم
 (یتمال باذکلا )کرروس لوسر ترشح .ردمارح بذک هدنابداعیح مردک

 نوناق كیاوآ ماشدا ا ندرفک كم وس بذک هدیهاشداب روضح

 .رولوا یاس قرف هنسرم . رده (۷ ۰ ,۲۶۰) ینواه صاخ هرزوا

 ثلوق كا هوب یتح . رولوا هسیک شل | تباهن هلیساوهودابو تیانجو مرج
 هبجوت هکلوف اثاپ نیما دم هداز یسمش یتلاا ناو هدنلاح مامظعا ردص
 هدنسادوس هما لتصخهسكش ملا ندنتااا ناو بوشود هماخ عمط هدمکیدتا

 یرللوف وق بوناباقه هعلق اشا هدازیسش بوریدلاقشاب لوقهلج ندنخیدلوا

 پوط كيب ردقوب ندهماق چا كردبا مظع كنج نوک قرق بولوب هدنفرط
 بولوا بارخ ندب وط تامدص هدهعلق یعاشا ناتسرامع هناخردقوب بول

 عا زکشرش طخ هکردمولعم ها ددا . یدلوا تاسو وع رانادناخ هڪ
 تور واک :دزوآناو 4اا ی الال اما دخ هدازااردح یسلاو کپ راد
 دم هدکدتسا هرصاح ینهعلق بولوا مظعم رادرس هتقالطا كناشاب نیما دم

 هلا هماج لیدبت بودیا لوزن هليا رادنگ ندنسهملق ناو هجیکرب اشاپ نیما
 احر یتاق هرطق رب ندمهاثداب هدرانا كرهشود هنغاحوا یرحکب هدنلودرد

 هیاشاب نیما دم كردیا لوق یرلاجر كنیرلاغا قاجوا مهاشداب بودیا
 . ردشلوا موحص هددرک بونلوا ناسحا یعاجتس لیدنتسوک هدنلبا مور
 هرز ج رب هیوب ات ناو تلابا هتشيا « مهاشداب هکردلوا مار ندزارد مالکوب
 مهاشداب » ردنا اشا شبا ناه هد « ردکناهج هاثداب نامرف . ردناما
 ی و يااا ردم یرازپس هل کالا تام
 هدنللابا ناو هدکدلک ر هم هدبلح هکولوقو « مهاشداب نکل . یدلوا ناماو

 .اقو رداهب یرادقم كس یا « رلربد یدزوک (یشنانن) كسدارکا یدومت

 هليا م . ردقوح تاغ یرلناوبح هدن رلالباب ردراو هلسفرب رراقح تک,

 تدا وپ اسد وک تولوا نکرگنعو توط هلیسح یرالوا اشممه

 . ۶ یود مود ء هن راهووا سالاس بوروس نوف لس زون مرک نوا كردنا
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 نامزبودرکس اشاب ناه . یدبا هدلحم مان هفصنج هلنداعس هاشدا, ترضحب
 سوب ییهاشداب نماد هلردبا اعد بوند « مهاشداب .كيلع مالسلا » ندهعوا

 هسکزو نکس : مدیا ناسحا ناو ن اکشن االت
 شم «یفلناخ تموکح ترد .یناجنس یا | زوتوا « ردمیظع تلایارب راتوط
 هيد « ؟ كسزمتک نوچ. راو یرلعلق هرابیتلاش ۰ یلک, قاجوا ددع
 دوحوم رافاحنس هلج . ردحیگ مهاشداب ىب » اشا كلم هدکد سا باطخ

 كرلاشاب هدر یرغ ندنتل | ی وط كنسهعلق ناو ندشدلرا ناتسدرک طق

 ی .رارینک هليا ارادم رایلاو هدنا .ردناماو دحرس ۰۰ ردلکد ذفان یمکح `

 رب .زانوط هلبب هسیک ناسکس ,لکد هسک زویزکس .راووینآ ًاضرغ هیاروا
 ناو هدنرصع ناخ مهار ا هارت باط كردن کال اشاب ريشا . ردر هربزج

 هلا مع یالا بولوا ناور هناو رکج الب درد هدقدنل وا ناسحا یتا

 هقرال آ زع لاب ردق زون يا بودا دس یرلوف هعلق نکرد مدرک هب هر هعلق

 توروا بوط « كسردا یگارخ یرپهش هلا مدآ زوب ترد » قرهت | رب وط

 تویمریدتا طضیلاا ود «كسردیابارخ » تالو «یلیاقرهبعاغوا ه هعلق

 ربخ یتکیدتک هنروضح هاشداب كناشاب مزب اشأب یشبا یکم هد «رایدغوق

 ادا » هاشداب ولتدامس نامه ر لہس هلبا قابا هل وط بولآ
 . رایدروس «روسلک مالال ريشا

 رب هرک چوا بولک رشا ناه -اشاب مشاو اشاب كلم هشقانم نایرد

 . رلیدلوا عرش هعفارم ابوک . یدروط ریارب هلا اشاب مزب هرکوص ندکدیوا
 بولک ندغاط نوک قیهتوا لکد نود همنل ود رد ال ال ريشا قاب « راکنخ

 ؟ كرا | یهدحرس اقرب یربره هلا بیرقت ررپ یعرلالال کما یهدغاب

 نوا یناو ؟ یدسا لتق یمک..یدروس یمک نکیا مظعاردص مالال كالمو

 زاغوط تلادعهجورپ هسکناسکس مالالكلم هدالدبد راتوط هسک زرو |

 هب هعلق نلئاو ىنس هید كسلاظ فو ناو مع ما روو

 یرلفداموق » اشاب ریشبا . یدروس «؟ردننکح رک. ناشع ا ناب وظ بواموق

 یثخم یدمشاما . یدیازدناصعییمجقاخ نامز لوا مهاشداباما « رفت 3
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 بوقل اقهغاناشاب هدقدن وصهنئسد كناشاب ینیهاشداب ماو فرش طخ بوریک
 حالا ,رتکماشدا نامرف . یدتآ تارق وود ها كرها نیرش طخ
 هسکرب هباغا نلکو . یدبد نوسقیچ هنمهناخ ناوید راغوط زيت کما

 ءاسحاویزپ مناطاس » : هکیدید افا هدکدتبا نابحا كروكر ومسربو نوتلآ
 رور اچ راو هتسهعلق ناو ۷ یعاطلم نامه .زلکد رومام هفلا یران

 «ردشلوا رداص ایوب یرابرهشمظءاردص کحو یهاشداپ نامرف اریز . زر دام

 ٠ اشاپ ریشبا نوجا نعرطاخ اندا مزب افا ؛یا » : هکیدید قولخو میلح ,یاشاپ

 هک ات ءرلهریو تلهم هتفهرب هزب .تبا غیلبت یزعالس بوراو هزمشادنررق
 «.مردک هاهفصا ات لکد هناو هرزوا یرلنامرف بوروک یمهبهار تاکرادت

 یتاکهلبامضاوت كناشاپ دحا كلم بوراو هیاشاپ ربشبا اغا هنیرزوا باوجوب
 در رو دروک هلنا اشاب ندحهرق اشاب ربشبا ناه هدکدتا رره لیصفتلا لع

 یک ناو یرزو ماحرب هلبوش نوسریو یزک الب هللا » هکرید ًاباطخ هیاغا
 رب هنعاغا رتک یررقم كناو نوجا نعرطاخ زکیدردنوک هتلابار هدنافی
 9 اا هطوا کرن نوتا هسکر هلا هاروکرومس
 ناتسحا یرکی رادیو دادغباب هحنیقع هللا ءاشنا . لهروس هناو یفآ هکلکد
 نامز.كرک هسلوا ندزعریشع مناطلس «یه » هکردبا اشاپ نسح هزاب « مردا
 - اوغا یسادختتک هدقو یرلاغا قاحوا بولآ ندلا یغلاغا نکرت هدننرادص
 هلو هن . یدلاق هدنسهرآ واق مهسک نشم یدرب و هباغا لعقآ یمغلاغا هلبرا
 بوردنوکینسیدنفایدهز هلبرلاغایغاحواءاس کما لتق هدرادکسا ی نکیا

 2تا بلح با رادف ندراذکسا هد یدل رک هنا لتق مرب قحا ی
 غص لکو ناو هیاشاب كلمو . مدراتروق ناح هلا ج وک بولک هم اطاس

 شوماخ بود ریخالا هءاوا اشاب شبا هسرزوا كلو «. ردقوح هل صراق

 0 . رولوا

 یا اف ناک وداد یا لوا ناھ تاج ن زا

 لاحرد اشاب دمحا كلم ندا رکف یدنادشو مالآ E ودبا معق
 هدانا وا . مدا هلس یخدریشح هدقدلوا هحوتم هب یهاشداب روضح صخیلتالب

1 



 ٢۱ هلاع یایّور

 یدب نوا . مدتنا ناسحا هسک زو بونوق هننارس نکيا رولک ندناور

 هب یدنک یجارخ شوم كنلوق ناو بودبا ناسحارلتماعءز تسب رم هنیدالوا
 كرام كازغ نکرولکو نکردک هدادغب . مدلبا هه هلّشرط قلقاحوا دوم

 . یدشغد لا ماقتنا ندنناخ سل دچا هلا ۰ یدلک هلاشتس او کعد هوا
 ماع صامسم لجا غا هللا یسەگد ه ندککا وا هدنس هدمهعقاو « و

 اشاب كلم یهعفاووب . ردنراشا همام لوا دیش ید مز هدرانوک یا ا

 اکب یەئقووب اطلس » مدنیا ریقح . یدتیا ریمت یسیدنک بوروک یہیدنک
 نیربس نبا لوق دوخاب هلبا ینابر ماهلا یتسفنا رکا . قافآ رکا زکیدایوص

 زکیدنگ نوع وق لع کا ربعت اکب اما . یدا رشود اکب كما رعت هرژوا : ا

 قوب اشاب . مدتیا ریعت هلبا هیجوت نسح یابؤر کیدروک هد « زکیدیا ریست

 .مدتیاریعل كردیا سح هدمبلق ناه . زما لوق هیجوت نسح هعقووب الوا
 هنناخ سیلتب بولوا یسیلاو رکب راد ابو مورضرا دوخاب یصنم ناو نب هتلا :

 .رولوا رح دهش بوس ندککا لناقوا هدناطاس ابقو مردبا لاو ۰.
 قحولوا هتلا» . ردو یربست كنهسقو و . مرولوا دهش هرکوص هدن ۱

 7 : یدتبا مرت یت وش هد « رولوا
 كرك لواقجەلواكوصكواهنبكەسنقاصكيب . هسمیک ییاضق هاتمتقاص معقد نمدی

 ندوق روخآ هب هدد یئاتکب نلک هعاطلس هدنک مناطاس لاو رق
  کیدتیا هریقح بوسعا لوق یرانوتلا یدنا مدت هلا قیاق هده رشط

 هدهمرکم کم یزس هدزب كاعوئوا نداعد رخ هدناو هليا اشاب یزب هدد الرا

 یصنم ناو یهعقو ییدروک و هدكعاطاس یدمش « زاعونوا ندانثو ريخ ۱

 رشا مایلوا : ید اشاب . مدید ردو برغ ت یبخآ را
 یدروس زو بواک هنو اه ںاکز هلا رهم هدیآ ید ندیاح مشادرق اشا : 1
 رر تم نارود ها هروک « ردقوح یمصخ i و

 و . ردشلوا هلو هلادهشو لا اع س باجملانمو هلا یاور 2 3

 طخ همطقرب یسانا اشاپ ربشبا مشتعرب یستربا كنکیدتبا رب انوکوب سعقاو
 هتسهناخ تولخ كناشاپ اورب یو اب ین ب ولکه لیا یهاش داپ غیب ؛خیلریهمطق ریو فرش و
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 ناو ناخ دار ناطلس هدزمشدلوا لخاد هناو بودا روع «تالو یدوخ

 .لوا : یدلوا دولا باوخ لرهب ماعط هدنآ بودا جورع هباشام یتسهماق
 یناهک ان یاضف تمکح . یدبا اغا رادحلاس مداتسا اشاب یجناشن هجوق نامز

 « یدروا هرمن رب بوناب وا یسیدنک بونا راناغرو یهدنرزوا كناخ دار

 یشن هللا ناه شا نشور یهناخیسهرارشو شهاب ناغرویکمدروک مدریک
 مک یون مت » : راکلح . مدا رطعم هلربتعو دوع یهناخ د

 ندهعلق اخ زت ) . مدد یدبا اغا راذدحلس مهاشداب هحروص هد یدیا

 بحاصم قیاس دهسا یدلوا رداص یرابرهش نامرف ہد (رانوستا یغاشا

 بوریدتا دازآ یرادحاس ندنکیدلبا احر رابحاصم ياسو احا قصطم

 نکردبا لکا روطقلا تحت ناخ دارم . رلیدریدتیا ینن هرمشط هليا قلیجتاشن
 كلم » : کیدا بوریدلاق ماعط نح یهؤحربو هراانرب ندیتس نوتل

 ` وش و تولوا مرادحاس ت ق فا

 وید «لوا هرزوا تموادم همربخ یاعد بودیا لوانت یک | ضان جاکر
 نا دف ا ید اد ر هاو دارو نوتشر هم |

 . .مادلوا یرارش بحاصمو

 کک او بوروكک | هحکوب « کردهلوا هدیریعت كنهعقاووب مالوا
 مکیدریو هدنسهعلق جا او < رب رشا ناف هک اسد

 یناو تلایا هاشداپ ولتداعس هزب عا هللا کیدید ۰ ردذیذا یک هراپ نان ضابب
 ( یو درک نر ۰ دیار شا هکر یک ا لوا ) هکنوح هرو
 یدارکا ناو < رابدرب و یاو تلاا هربشنا هدناخ مهار ا تنطلس هدییدید

 رساخو بئاخ بوباموق هرهش هلیراپوط زیب لاب بویمریدب كکا هریشیا
 نوسب بواقم ردنوک هما یهراب لناق نالوا .E یدک توک

 . ردتراشا هننجهلوا دیهشیناق هلیا لاح رب كملها ناطلس اق معا هللا یکیدید
 یخد كنا معا هللا کیدید كسمریو ندکک | یمناق لوا یخد هنناخ سیلتب
 .: موح ص دارم ناطلس هدنقح كنآ اریز . ردتراشا هنسلوا دیش ندملا مث
 ارز تولو ماقتنا ندنناخ سالت مک هوا مدر و یرکب راد کاخ

 ےس
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 هسک زوتوا . هرایهابس هسک قرق هنغاجوا یرجکب ناه . یدتیا ناسحا

 هدنيارس بودیا لذب هسک نوا زوب لصاملاو هسک رشب هرایجهبجو یحموط

 رق باحا ضمب اما . رایدریتک هلا انثو اعد یالاوب هچرک . یدلوا هدوسآ
 رابدید « یدلوا لخاد هلوبناتسا هدتعاس سحن » موج لهاو .

 بوک هبهناتسآ هدیآ یدب لماک هلبا رهم ندلح یرلت رضح اشا رشا

 نسح ردارب کیا كرهروک یبماسم روما هدنتل ا هق هلبا اشاب دحا كم

 چوا بودبا یناکدنز  Eلاصم حی ۰ رابدلریآ ندنراررب هک چوا ن

 یدرروک هلی اشاپ كلم اشا ریشبا ییهاشداپ تمدخو نیملسم .
  ۲بودی ادا یرحف تالص اصلا لغ اا كلم یو تک دی

 هم و هلوا ريخ مایلوا - اشاب « مدلبا توالت فرش سی « رہةح ةولصل ادعب

  ۱كفسو ترضح « هلوا ريخ ربقح . یدید مدروک هعقو بیو بق ر
 مدید هلوا یک اور کدر .

  ( Deeا ناطاس موح هدعانم هحیکون  هلاص یار عیادبلانمو

 .یوموصودما . راو نومو هناګحوط ضاسو صاخ ر هدنلا

 ی یکم اور ریش مدآ ر درک یو ردهراب نان دل یلبخ ی ددر ا

 ودکعا ذیذل ثیاغ اما . یدمریو مدآ وا . یدتسیا نددرکوا رکا هرک ..

 .یدوب یدما « لآ ء مدریو هرابنان رب هوب هدنسهملق ما كناو اکس هرک رب

 هد لوا رفظمو روصنم بودبا لوانت هلرطاخ یافص . ردهرادنانرب هلیوا

 ناف کعاوب مهاشداپ بودیا سوپ یفرش تسد . یدریو یهداننانوا هما
 : اق ناخ همسا مزق ندهراب یلناق لوا . مدد روئلوا لوانت هح شمسالوب

 رو هنا سیا یتسهجراپربو نوتا لوانت بواقس . ردنوک هکنوتاخ ۰

 ید ربقح . یدد « هلوا ريخ دا ب رایدروس هب نیس یننادعام ا

 مدد ردربخ -هلل اء! شنا بودا بج .

 ملکد ریعم نا < و هکیدتسا اشاب - اشاب دا فلام هعقاو قق .

 یرادهقوج ویحاصم كناخ ا وطخ هوش همرطاخ هلبا ینابر ماهلا

 دن آ یدهعافرطن كرهبل همت ینادلب یز رتو ناوحح هدندوع حتفلادعب . مدیا
TN ET 
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 لک هدنرانا لاع هکرد ناباو سم :ندنآ . یدلاق هسک قدمشالغا

 -ندن ۰ ربدّسا روع هدنرزوا لتا کا حک یرلیدنک هلیرابجوق

 ..یرلرکسع .رایدبانارقا هماس متسر ایوک هکر ایدک ےشتح هلیوا یسارزوهق یدب
 - یرارادهقوج ورادحلس رشکیا « رشکیایرایدنکن دنکیدک هلب رلادخیتک امدقم

 . رایدتبا روبع هلبراجکتفت و یجهراطم یرلاغا ما یحاص هبترم رشمرکیو
 اما دا كلم رزوو ماقمع اق اا دا ص نادوباق کر فلکم«ندارزوو

 یک ینا رسا و مشتح تیاف ندنراقدلوا نوت ندامقع ترالص

 وج یللت یسک ۰ یلفوکسوا همرص « یلتسوب نالباق ردق كيب ترد ندنآ
 شما مافعاردص ى e یرحیکب نزم حالس رب یلەغاطوا یراشا یلکنفت

 کک یرحک, لروکوح یا ِ هنگ ها تولآ هب هنر وا یناشاب

 ردن امرهق الال ربشبا > كدا ناطلس

 . رایدتنارومع هرص کوا كربشبا ا e انوک رر یربیههبد

 . لیدتا روبع رارب یاب تا هلیدفا دیعسونا مالسالا خش اشا نشا ندنآ
 ا نالک قرغتسم هرز ردنا رز ددع زوسش هلرشلا هرص یدرا

 جا اسا رفنضغ یربره ۰ یلغاط یرارکج ءرق یلغاب هنب راشوک انب یرلقیب
 یراقجاب راب رمشبتل | كني راتآ وللثم دایلا تانفاص رشیکیا رشکبآ یرلاغا
 « اغا اص یسادختک اشاپ هجرابقع . رایدتا روع هلیراساطح یرحو

 ندنا اشا رشا لع هرص یدرا « یساغا شاب كناطلس هشراع « اغا رادهنبزخ

 0 ا هعرو قرروا رله رج هتنواسوک مود هناخرتهم تاق زوقط

 كردیا روع یرلاقسو جارس كنمرلاغا ما ردق كب ندنآ . رایدتا روبع

 فالاوب رک ۱. كلدتیا ربرح ماه ان زب اما . یدلوا مات یالا اشاپ شبا

 داموطرب كلهسلبا ریرحت هحننجوم ناغع لآ نوناق هرزوا ینبدلوا عروظنء
 تقو بورک ندنسوق هنردا هدتشاچ تقو یالاو هصالخ . رولوا زارد

 کما اشاع بالا اشاب ریشبا .بولوا مام هلبا جوک هرکوص تعاس رب ندرصع
 هدقدلوا لخاد هنارس اشاب ریشا هدعن . یدنلوا راحما راناکد هشورغ رنوا

 . راماعط هرکسع فانصا یللا قرق نریتک یدنک هلا یالا بوق وا د رلنابرق

 دنا دف



 8۷ مظع یالاترادص

 چوا كتاوغآ هلم هلبرلاغا روخآ ریما ۰ رایشاب یوق « هاعرلابجاو هقرفتم

 دروک « یرکسع اشابنسح ندنآ . زالوا ست کیدک یرلکد ناسقط زو

 یره به رنو یرکسع اشاپ هزر ناح ندنآ . یرکسع اغا دم هرق

 یراغوط كناشاپ ریشبا هدعب بودیا روبع هلرکسع كيب رشبتلآ « مش
 ناویدویمادختک اما . یدّکیراکدب ( یلنبز عصر ) قرغتس هزودنارزو
 لا ندنآ . رلیدیا هحنیقع یرلاغا جاو ماما « یراد هسزخو یتیدنفآ

 قرهجا لو ‹ كرەزىد یالا یراشواح ناوید الوا . یدلشاب یرکتغ ناک

 ناریم ریم درب یرب ره یناکقرفتم یلاع هاکرد ندنآ . رایدتبا روع ااو
  یرک اسع هما هنانسرت « یلاع نارکتشامن ندنآ . رلندتنا رو 8

 عساووا هدتعاس چوا لماک هکرایدتنا روبع یرابرحیکب یلاع هاکرد ۰ رابهبج

 حالسرپ بوقآ یک یبایرد مدا یرحیکی یلەک بولوا لام الام یلوب ناوید
 . رابدتسا روبع

 یکتا روبع لاشم ارد هلو كالا یرجییکپ رارایتخا نسم هلح

 نادیمهاپس هیرجک اشاپ ریشبا هدعب . ردیرغوط هک اقح هکرایدید دمروک
 هرص یرادرآ بول آ هوا هابس ییرجیکی هکردکرک . ردرادافق هدکتج

 ندنآ . یدا یرادفرط یدنک رها هاس هکنوج . یدیا راهدیا یالا

 لماک نایهاس كول ا بولوا قرغ هنشوجو هنج هلل ةمظعلا ىکا

 . ردشمامک یرکسع هاس هیون هدنرصع رزورب . رایدتا روع هدتعاسش

 یرارکتسع اعز یلکدک ندنآ . هوا هدنرفس نوح فا نا

 کد یراتکب اعز یدک ندنآ . رایدتا روع برکت یزرط ناو ۰
 نا: دا رد ها توا یدک هرابادخ مامو کا ۰

 یاحلص ندنآ رادسا روع هنادّومو هنامهنم هلبراراقوو عقو اطخ و ها

 عیحهدزوا رلت هلی رلادر هدنراند رک هتفح ae e ىلا لاک ندتما

 هاضف منت و سام ددع كس نوا ا رایدتا رونع هل راف وص

 نییضاقو یسضاق لوبناتسا هرص یراهقرا . رایدتبا زوبع حالبس ی مارک

 ندتنیه هجندیا روبع یدنفا فارشالا بن تاذلاو مارک تاداسو نیرکسع
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 نیک سو هن ردا ا تع I ا

 ا ا هدانآ يطع یالا یغد ریتحوب

 و ۱ تک ما رز تک واو دومس تملع رب هیاخاپ دا كالم اا
 نوذآم اشاب كم هکمتک هراکنخ ندرشبا رهشیروک بوشوب وا هدرادکسا

 اشا نانس ندننورب یارس قرهلوا راوس هغساق هللا اشاب نداروا بولوا

 اشاب ریڈبا حابص ۰ مهاشداب » : بوشولوب هلبا هاشداب ولتداعس اشاپ هدنکشوک
 هدکدید « ردکهاشداب نامرف . ردقجهلوا لخاد هتاود رد هلا یالا كالل

 9 راس سس هدکدنک کن اورو الال كام یا » : هاشداب ترتشح
 نده اشداب لا « اقا رو : اشاپ کام < دند  زکیدبمنهر هللا
 نولاق هدراذکسا نوعا فتا يا درک ها رواد یا روق اب هک
 ج هاشداب ترضح هدهسیدسا ربع نسحوند « كدمهلک هنروضح كيهاشداب

 ایت الال هلبا جی یا ۱م راهم هضق هنافواق » + باج

 یراقوو عقو كمالال ریشبا . مردیا اشا یبالا ندریرب یخد نب . كريتک
 اشاب كلم ەجت دا نامرف ود « هوا شمام لوا هر زور مک كيلب ابا یالار بوتوط

 هنس رلهفن اط یرکسعو هرلئاحوا هله در هلک هتارس اشا بودا نامزر تسد

 شطو جا عیج را ضاس هابرلاغا

 كتم a ترد حاصلا يلع بودا قرفتسم هزودنا رز یتاوغا

 بولا قرهلج ییراهناخرتهم ریزوره بودبا میفع یالا هلیرلریزو هبق یدیو
 :. رایدروط همالس بولوا هدامآ هدنرلزکم سکیه بولبراو هناطلس

۰ 

  روبع هل كردیا ریهطت یراماع قیرط یثاب وص یهاط الوا
 نالوا درا و نی كهارهش یثاب وصو یشاب سسع ندنآ ء رایدتنا

 ندنآ . رابدتا روبع هایراعباوت هلح بودبا هداشک ینماحدزا درابجاشاع

 ۰ یجرالک < ریکنشاح 6 یاکوک ۰ لد ۰ ا راتات كناشاب رشا ادتا
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 ٤ مردار ۰ یدعا ۰ یدر و هیاشاب رغ یحروک قردل | ی رهمنداشاب شوایس

 فرط بودیا عقد یارشح ردقوب ندکشاب كرها سفن لتق بولوا لوح
 ال ران اوکه تغ كس ناسقط اب « ناسکس « مردارب من «لوا ندتلود

 هب یهاشدای روضح بوشساب کی رلکب ییا هليا كشاب زواقحت  نسبولاق هدرادکنا
 یسهدنافهن اکس كنارشح سلفم« تکن « یهلقوم نانلوب هدرادکسا . كدراو

 بولوب اتو وشن هدنادناخوب رخآ «لوا « مردارب من یدعا ؛ یداوا شلوا
 دادحلس هدنب « كدبا یریک روخآ ریما كعبار دا رم ناطاس هدا ناوو

 . كالوا لئان هرهم هدهنس رب زوتوا بولک ه هناتسآ وب هنب ادخ دمح . مدیا

 لاوئسییروما نییم نيد هرلهسمک ضرغ بوریتک هیوزاب یوق راو یدعا

 كردبا عج لاثم اب رد رکسع ارحو ارب بودیا نایمرد كنا هلکتس كردیا ۰

 «هطلام« هسم « درک بودبا ریهطت ندنرللا رابلهطلامو كیدنو یرالود رصم

 هللاءاش نا یترلهعلق راداض « كينهبش ۰ روطق هابرلهربزج یلیدنتسا « زفروک

 هرق یحاف سیربق « اشاپ ىلع جیلق « ااپ نانس یحناف نم بودیا حتف هل
 . كسهلوا داب هليا ریخ نارودلا رخآ یلا بولوا یحاص مان یک اشاب ینطصم

 ریقحوب ندناطلس بوبا یزس حاصلا ىلع « مربارب ناح ردارب 2 هللاءاش نا

 اشاپ دحاظفاح هن هک مایوق هلومناتسا هليا مظع یالا رب بولوا كشواح یالا

 هب یاب وصو یشاب سسع یدمش ناه . هلوا شمالک هلبوا اشا ورخ هدهت

 نداشاب نادوقو نوستیا ریهطت یرالوق هلمح . كدا ربرحت یدروسضایبرپ

 صرف یا نوک راک لویانو لاد قیاق كرب هڪ

 راوس هنوباه ةدردشاب"هلبا اشاپ نادوبق حابصلا ىلع یخد زس . رانوسرک

 هنسهلکساناطلس دودواب قرهلوا لام الام هلا زکیرکسع رلهغردق ها بولوا

 نابرق هدبوبا هلبا یفیباق اشاب نادوق . ردقلغص ابرد یرجما ندنآ . كلك

 یراصنا بوبا ابا بولوا راوس هراتآ نالوا رضاح هدنآ بوشاا ەس

 یر نوجا یلربخ تفاع بوروس زو ها یرلن رضح

 ندنآ بورو رل هقدص ها رقف كم هڪو بودا رانایرق هڪ ا دادن
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 «ردار هلا لوق «مدربو اکس یخو نب . یدلبا ناسحا یرحنخ یهاوجوب

 بارا تودک ان کام ندرشبا قلخهلح هدعب . یدربو هیاشاب یرحنخ هد

 نکد هورغ تقو ات رشا هلبا اش . رلیدلوا ناور هنرلهناخ یخد ناود

 یرلتح ناح قرهلوا نادنخ ها دول | ءاک ردا راهرواشم هح بولاق

 هل بولیدبا نابرق هود یللاو نویق زوب هلینامرف اشا ریشبا هدعب . رایدلیا
 هلتمظعو تارادرب اشاب دار نادوق هدانئاو . یدنلوا لذب هیافعضو ارقف
 ایوک هکرلیدتبا رلهلماعم هرزوا تبحم هلبوا یرهشولوب هللا اشاب مشبا بولک

 فا دحا كام هب بودک اشا دار . یدراسشعاب هدردام محر هلیرکیدکی
 یشلا . یدسا راتحسصن هڪ هسد « شابم لفاغ » هرشبا . یدلاق صدقا

 ماقمماق یا یدب ". نس «مربارناج ردارب م. » بولوا ظوظح نداشاپ مزب
 .زرروکه یا ادختکه دق ینهبساحزپ .ردلکد مزالكمروكەبساح هلکرس . كدا

 ندناطاسبوبا هلبا مغ ءیالآ ندحاصیزب هکردلوا مانتو اجر ندزس ناه
 . یدید « زسهدیا رتس .بودیا لخاد هزعارس یهدلومناتسا

 اشا دما كل« - اشاب دمحا کال« تحیصن و اتاي ریشیا لفاغ یأر ناسرد

 كکیدربتک ندسلح و كلهسریساقلوا روتسم خا اند نس » کید

 هد ودا توادع هه هسک رب بوناعوا هنساوغا كنارشاو ابقشا ردق كس زوب
 ا ا ا لا یک تا ناق ها عمط هنقازراو لام.
 .یدیاراومظعاریزو یدبنوا هدعرادص نامز من هکلآ تربع ندکشنادرقوب

 یرچکب ینچوا + یہی زیو ادختکیلجیجنکیا ؛یلجرع .اغشاتکبیرب
 باکیراضو یدنفا دمت زوخالاو یلج فسو یتاکو شواح هرق یسافا

 نایالساط قلارزو ها اهد یک راثوب ... رامعم هجوقو یسینطصم رامعم
 . مدنیک بولوا ظعا ریز و یآ یتلآ نوا . مدشلوا رازبب ندرامدآ
 ظحو قمل ا كلم ندهلج بولوا مظعا ریزو مئادرق اشاپ شوایس هرکوص
 بودا لق رر ررپ یرامدآ یک هدنسهاب ارزو نالوا رکذو نوجا سفن
 يردمزیس هلن هک ترد ىلا نکیآربد ( یدلاقرصحنماکب تلودهلح ادخ ده )۰

 بوروا یناولهب "هلسرب هلیلا اغا ناملس یساغا رازق هبودنک تع بانج ندرب
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 بوامزوینکتت الصا اشایدج اكلم هن .رابدلواتربخ نار کیا
 هکدلدروک ین | هدمب . هلدسا ادا یرهظة وصل ر هر دتا تماما هرقح هاب اهرشک تعامح

 ناور هفرط نزخلنوشروق یکم ربدلیب بولوارهاظ قییاقرب ندننوربیارس
 بولوا راکشآ بآ قاراب ضام نالکیدهرزوا قارنمر ندنجا قاق. یدلوا

 قاری ابهتشیا «ردغاصندقا ادخ دم » بودا رظن کا یررلاغا 3 رش اهل :

 E رک هښک و و ۲ هرل وص بودک «یراقو قاق < «رایدربدلاق

 هنکیدلک قلاف رب هیاشاپ یدرلهسچآ قاریاب یزعرق بودیک یغناشآ ندننورب
 ..ردغاض اعا رکش یداوآ روا هوا کودک ندارو . یا

 هر رو ر یر سه ود « یدلوا صالخ نداشوا بارخ بولا رادکسا

 -هلا اختك عف مر و هداز ا و ربح ی هرواشم تامالع

 ۰ یدلک هت راشاب ی رللقع قرهلوانوکلعل یرور و كرادرتفد یهروم

  لرید هسچار هاب ینباق یتاب یجاتسوب ندننروب یارس دلدروک ی دی
 کو هلن رود یمیک بولکیک دعر كرەكح كرر قو یشراق ه یدنقآ

 نامدا هسد « ردنساو عاص اشاب هلل دما » تودنا رظن هخساق هل رص) توق ٠

 . رایدراو هللاقتسا قلخ هلمح بوشاناب هنسهلکسا قاحالاص قاق .رابدلوا

 .بولوا مدق تبا هدر اشا دا تالف ا بورک هنغوتلوفو

 ینکروکرومس هلربشبا بوقج یشراق اشا تام هح فا مدق هنیارس ریشیا

 :ینجالوا رخآ : لوا هل دا ] ردارب مدقهربخ » بورک هنغوتلوق دارهک

 .ریشبا نکرارریک هبهطوا یلضوح یرجا ربارب وید « كدلک شوخ . یدباو
 .كشادراق اشاب کلم مناعلس « هدکدتا لاوس ولد « ؟ رده نانابوت « ا2ا

 . شیدربو باوج هسد « یدسا حورح بوروا یزکولوق یشاب ول منهج

 اشا مر بولد «تسانهح رب ناح .كرالاق دا «همنهح ردمدهح » اشاب ریشل |

 لاظ كادیالک ی راق اک نسرک | هردارب هاو » بوشیروک هرزوآ ے ۱

 یداسفوا نب ءاشاح . یدراردیا یلالج هلا جوک ې یسلاها دوبناتنا

 ندکتحیصنو ظعوكنس .هلوایضارزدنس هل .مدرولواماندب اما مدزعا لوبق

 ولد «لوا نیما لندن « هلا راهللاب نا كردبا مارک! اک هاشداب ولت داعس هدایز 3 ۱ ۱



PUEDE DUDE DE مع ص HUE BOSD BIOETH 

 او ۳ را دلم ادعا لج مرکب را رایدتیا هرصاحم

 مدنآ ید ندیلخ اع ءنوعلم هر ) هاشداب ولتداعس هرشلا یہ او !رلشلاق

 رلاعد مان هجوت هد « ها باتش هاتع هد ( كدلك هلا کت كس ردقوب

 الرا لصاو هنکشوک اشاب نانس یهدننرو یارس كناشاب ریشبا . رلیدتبا

 . یدک رخرب یدک تعاس ییااما . یدلوا نانا
 انا دا كلم دنفا هدقدلوا رهظ تقو س اشاب دمحا کلام تعاحش

 هدکدتنادارع قمقشح هرشط ندهر2 کما ءوضو دد بوافص یراوزاب

 یمدهدنشاب ماسورپهش "قش مان تک نهج هدنروضح تلود نابعا ردقوب
  هلکشو هحاط ددع ىلا E هلهرز یدوواد او هلتساقلغوط

 . یدردا نط هلاخه جر لتاآ نروک یدنک هک هناا بلح هدن رهط

 اشاپ ریشبا . عنالسرانانق من « اشاپ كلم هجوق » بولبرک هنکوا كنوق ناه
 : هک یدید ماسو ماح یاشاب هدکدید « ندردک هدنق ن. ند+ غاص

 مہ » : یشاکولب « مدیا تدابع بولا تسدیآ رب . یدلوا یتقو زا »
 یهدجس هک هری و راتسدبآ اکسس نب e وا. یدک مسشنا
 دا قمقح هرشط هن نودا مس اشا . یدد « كسهدا او

 .تیحو تربع هروبغ یاشاپ هجدبا ردکت هيد « روطوا اشاپ «هرب » هجندیا
 لوا ا ولب مهج لوا هرم رک ه ورا یوف راو بور و لا ترازو

 .بولوک ودهرب یرلکنفتو هجنابط یهدنلب ندنتدش كنهبرضەكىدرواهجنابطر
 تارشح ردقو بولوا رحنخ لاد اشاب . یدشود یغابقلغوط مد ندنشا

 بودا رادجز ندر ا ۰ شل هل س هضف رحاح يش كتا وب هرجا

 . یدشود یتسوا یزو بودا نارج ناق ندننروو ندنشاب تانا

 همشچ رس یاه » یراتارشح ناک هلج هجوط یسهعرص ریدق یح صاب
 یرلاغا چا هزابآ و سکر ج هلج .رایدتناموح هنیرزواكناشاب ود « !یدلوروا

 زا مهج ۰ . رایدتا طبرو طض هلا جوک بول هیهیاح یاشا

 . رایدپروس هرمشط هارمرک هغو وق بودا ماست هنیراینابز منهج یدنک

 ها رجب هلن وب هدنناحدزا یا مشح هح راصلوا كناشاب کل٠ سلح زاضح هله
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 ه۱ ترادص رپم یاطعا

 هسارس ناطلس هشام یرکسعوشا هله بودا ثکم هدرادکسا اشاب شبا

 كمقرفهرجا رادکسا ندنرکمع اشا رشا. یدلسکا رانابرف نو ۲
 یارحص هاب راهاکرخو همخ ید یرادقم كس یللا قرف بوش رکسع
 تاق ردنا تاق یارس ییدتبا تماقا كریشبا یس بودا تکم هدرادکسا

 راسو هالکوو ارزو ناقبج هنلاقتسا هلو اشاب ربشبا هدعب . رابدلبا هطاحا

 کرد شاوا مظع تفاض رب هاشاب رشا ندنفرط ناطلس هقثاع هتلود نر

 یشاب یجاتسو ندنفرط هاشداب ولتداعس هدعب . ىدا ییاط متاح دا و

 یناشاب رشلا بولک یدنفا دعس وا مالسالاخ شو یساغا هداعسلاراد هلبعباق

 هلا مدع یال | نیرا هلا ءاشنا» ریشبا هدن رلکدسا توعد هب یهاشداب روضح

 «ردکع ده » سلحم راضح هل هک د « مرهروس زو هنر رس یاب تامهاشداب

 اشاري ڈا راکرخا . رایدتا مارباو حاا هد « زکسردبا تباحا هتوعد هتلا

 هزرناج ۰ اشابنسح هزابا هرق بوریک هنسهر نیبام هلیسهنام قمل تسدیآ
 . رایدتنا تروشم هلراتارمشح راسو اغا دم دروک « اشا

 رازس هحلوا ناور ندارس و الوا اشا شا ردو هرواشم

 زوڪ هلتک ازن بو وقلآ نهر یاملعو الک و < ارزو . كولوا هدنوب

 یرانالوا نعر هدنو هسردا تباصا یثرب ی كردنلوب هدنسح

 ترافو ب یرادکبسا رکسع كم نایک . شع بوک کک

 دهع هلرانبخ راسو اشاب نسح هرق هلهجووب هتشيا «. زکسهدک بودا
 هنن اشاپ ریثیا ندنآ . راروروا لا هعدق مالک بودا نع و قاشم و

 یلهرومو اشابییاعصم كالد هليا اشاب یحناشن هاشایدجاثلم بوقیح یراشمط

 .لروطوا هدنوب زس » ًاباطخ هتلودنابعا راسو هدازیماش نداملعو را

 «قدالرامصاهادخ یزس .ردراو مهرواشم هلک مس هحناک ندهاشداب ولتداعس 1 ۱

 -مافع لوا نعرواب . كدالراصا هیادخ یرازب هکنوج » اشاب دما كل« هد

 كربهظو ناعمتزع بانجیرو . هدر و تناماههللایتس هدزب . ردهللآ ناشلآ

 بولوا راوس هنغساق یشاب یحشاتسوم هلبا یتفمو یساغا رازق . یدید « هلوا |.

 یارش> هجراصو نانکس ینسمبرا بناوج كرانالاق هدفرط یرب ٠ رایت 1



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱ 1۰
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 یرکسع كناشاب سسشلآ اما. ىدا رر دل هربخ ا ی مشچ یمهعشعش

 یربره ایوک هکیدیا دروک « كرت + برع لمکمو حاسم یرا كنج هلج
 . یدبا یرلتارمشح هحراصو ناکس تسدریز لاثم هناخهبج یلقالا

 )وی وک یصک

 بولوا قرغتسم هرلناقلاقو هان رس « شوجوهبج هالک « هرز یسلج

 لاتج یرلکفت نوشروق یللت لاتج رشیتلآ رشب هدنلبو هدنلا كنیربیه
 هدنما دور لا یک یفوق ردنمسر یربیه اب وک بواوا هدابا هلن یللتف

 .یدراردک ی کر دیک نکنجهخ رچ تاچاتچ « بروز ابروزو هموکهموک شلاق
 بوئلاج میدق ةناخلبطو مظع یالآ هدرب زکس نوا یریغ ندنبالآ ریشبا
 نازخ كر هکدروک یرکسع لوناتسا یمظع یالاوب ۰ یدورو رابال آ

 هل نهدننا اشاب دما كام اشاب رشا هرزوا تمظعو تارادو . یدرلرتت یک

 هکملک یرارب زو هسق یدب هرزوا یهاشداپ نوناق نکرولک ربارب یئاب تآ

 فیدوتو فیرمت بودیا یناادختکوق هیارزو یخد اشاپ مزب بوبالشاب
 ۰ یدردا

 اشاب یبا ۰ رید-شو وا بوروک هلربشاا رلاشاب بوتا ندنراتآ اشاب دمحا

 ۰. ینطصم یلاروم رادرتفد رب زو یجندب .یدلبا مارک او رازعا یلبخ هنسکیاوب
 مز, « یدلوا راوس هتساعاص بسا باکرالب اشاب یشیا هحنلوا ناباع اشاب

 ۳ كم مزو رشا هحنلک اشاب قطصم كالد هلبا اشاب یجشاتن هجوق ادا

 7 هدهسلا یدشا تربع ردق هب هدنفصوتو فا رعت كرادرتف د: اشار دما كلم

 . رظن الصا . یدتبا سوب قاکر كريشبا رادرتفد . ىدا عاتسا الصا ریشبا

 3 تالک زبمآ باتعە بودا رظن هناراک رقم یلبخ . یدعاهلسلاوس بونا

 .یدردبا راقلرادفرط انوک هح بودبا هما یرادرتفد اشایدحا كلم هکدتا

 یره هب هسک كسب يا ندمرزواب ردیمو ردارب » :اشابریشا رک رک

 3 رادرتفد رمّقق . یدتارحیص خرا دم خر بود « ییارحوش تک .نیهتسیا

 ..فانصاو ورک هورک یرلنابعا لویناتساعیج ندا. یدورو هدا یخ

  یلادختتک وق یثابشواع هانکس هح «نمدنفا اشا هنس ها بولک یانصا

 هلا مظع یالآ هرزوا لاح تیفکوب . یدرلردیا فیصوتو فیرعت بودا

e 



 6۰۹ ترادصرپم یاطعا

 ۱926۱۵42 )وه )و )2< ۱9۵ ووک یصک

 _ ةقیقح م : كدتبا عاسا شیدا تلود رش هر را تیک

 ناه . شمربدلاح لوا ری نوا كعود یرک ندفوخ اشا شا لالا
 یسکیا هلبا ریشبا هجنراو هنغاطوا دلربشا لوا تعاس رب ندارزو هلج اشا

 عورصم هدیسکیا اوک هکرایدشالغا ردقلوا بوصاب هنر شا

 هام ندیلح ردفا ىلا نوجا ه ردارب » :اشاب دمحا كلم . رادلوا

 هزب .قدلوا نامشپ هزمکیدلک هتشا ردارب » : رشا « دکر

 بوما لوق رب .راب دتا فىلکت هخم رق هدردکسا یزسندنغاحوا یرح یی

 هقفح مدرک ول تشع» رک علت .یداک ريخ هد «كدک هلوبناتسا هس هتشلا

 هد رهم یدمش . یدلوا ققحم یرلکدک هلویناتسا كسرح یی هل لالا

 ؛ ناور بودیک هنیراید مجع قر هبلاق ندمکیداس بودیا تدوع نکیا
 ردق همامسم لجا هدرلاروا بودبا حق یرافرط سل کک

 یه رش ماعنا ندنلوق ناه اشا دما كلم هدک دید درک هوا

 مردار کیدید هلب ادانینحورداصح ناللسلرءدیامق هب دهللاب و هللاو بوراقح

 دهرا راهلازالا بجناو ك هع ندککی دل دل وناتسا س نیتاس
 دارا 4هبا رد یدک هزادکنا یرح کک ناو
 بودیایالآ هدرادکساهایس هدکدلک هلود ردهبارهم مظعاردصرب ردیران را

 كرلاشاي ورسخو هاا ردبا یالا هدنسوق هنردا یرجیب نوک یوا

 نایصعبونادلآ هتطیشو هایحوب نیقاص . ؛ردیقوب هدزک,رطاخ رابالآ ییدلک
 SE بولا هلا یی رطاخ كربشباهلبا رطاخ ی بس كىسە هد « هملیا

 بوتی هدنسر وک یثاب یجناتسو رثا . یدلوروق رامظعءیالا كرەريدنب

 تخرعصمم هیاشاپ ریشبا اشایدحا كلم تقو کج هنبهتآ .یدلبق زان تکرکیآ ر

 ةنالربه:ریشنا هدکدکچ شکشینعرساص تار لر :یلرک او
 فلطع هرادکسا ربارب یشابتآ بولوا راوس باکرالب بد «ردتآ قيال ههاشداب

 بولوا نیا رای ابقتسا لانم ابرد ندب رک . رابداژا ناورهلو كرەديا نا |

 ۱ عر رکسع كرءهرتدکود ی زللط هدر ید یرارزو هق یدپ

 كن هاارتالآ كتابا ی بی رک یک دراسیو نا .یدیا رارر و زا رار



 یسهمانتحایس یلحایلوا : ٥۰۸

 ٠ .كیرش اش دارم ناه .رابدع هلوبناتسا ندنراتشخو فوخ یتاحوا
 ۳ مار نمدراذشآ < ل هدرادشاب هطناوآ ) بوروک یبرتأت كتدابفو
 ۱ 5 منالماس » بولک قر هولوص راخراخ اش دا کام یدک یدولو

 لجو یرایرجیکی یهدرادکسا هب هشراصو ناکس اشاپ ریشبا رکم ؟ یکدروک
 ۱ . یجاحرب » راهشراص ناک ۰ .شمتسلا قمردرف یرانالوا هد اود

 یخ هغاجوا هجوب هد «زیمکج چبلق هنسیرجکب زغاجوازب :زیلیشاتکب
 .  رایدع ارناعا یسهلج بوشوا هنشاب ناح كنقلخ قاح وا ! راشمردنوک
 ۱ ۳2۱ ردناور ندهللاو ۔ یداواقرغ هدماحدزا نکرک یارجیکی هع
 ۷ هرناسا هد هتشا درا قوام ةدرادنشاپ ؟ ردیمراو یباضر کوب
 يعارحو دام ندهمریدلس هاش دمحا كلم یلاوحا و . یدید « . مداک

 هام ارد ياا واوا ا ههاضو ف بوذوآ مد ندید نسخ اروص
 كناشابنیسح یلدهدنسهریزج دیرک یتح .یدربشاغوا هلیاهتف نامزره اشاپ
 . دمحا هراب رازه ۰ کنج یادم 1 نل هاتساو یراغو بهن كسهسزخ

 ۵ یرمدنویأر ۰ یمهعاذص كف رح و به داسف وهنو هج راکس ادو ییتف كناشاب

 39 ا ا اانا هلهجوون .یدما یمولعم هد)نمدنفااشاب دما كلم یتیدلوا

 . رارف هبیوطانا یریک بولل همش هخوط اشاپ ریشبا یلالم رپ لاوحاوب ردار»
 2 ` .رولوا یهاظ یاصعویلیلالج ,لزوک ه:کیدد یخ داش اید اس هی و «ردا

 وب یک ینیدیا كناشاب دارم یوق بوراو هسرزوا هللا رکسع لاثم ابرد
 . ةف ییرلاسهو یربشبا هلا ءاشنا هللا یراب رهش نامرف یخد كلوق دارم

 4 یوعدهن کی داس اشا . یدتا ید رم یاوعدمظع هد « مهدیا كح ندلاع

 ۰. ترضح لاجرد هسد جالعرب کو هدمد رب.ردندنتناخ كناشاب دالع داسفو

 ۰ ارو تلا هلا یهاشداپ نامرف بویلبا مالعا ربرپ یلاحو بودک ههاشد
 ۳ ۵ يا یملک ا لرد يدنا اضتقا یمتک هلاقتسا كناشاب دحا
 ۱ ۰ قرفتسم هحالسو تالا هلج یرلاغا نوردنا نوا زوبترد هلیرلاغا هرشط
 i هدرکرس راسو یبارزو هق عیج هجدیا روبع هرادکسا هدهحنک رب بودا

  هنسودرا اشاپ ریشبا بودبا ناغارج یراهلعشم هجیک : وا نامعا نالوا
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 0۰۷ ترادص رم یاطعا

 ۱9 )926 ۱92< وهک و

 هزمشادنرف لس اب رمشنا هم ع ا یهاشداب ندا 1 هد رادشاب ۰ مشادرف»

 هننورب یارس بولوا راوس هرحلا ناطلس تخت هسربلك ندارد رک ا روتک :

 كن سورا رخ 4 تمدح هیدن ەن نوقوق کن

 دوخاو لب هرف لا 0 ردنلاح ارد ۰ ماطاس » : ۰ شا دا ص هنن رزوا

 ردا تباصا هنحر ه یاش داب رحم تحت هسرو وا دنشم یراکزور سودول

 را روم یهمتِک هللاشتسا سشلا اشاب دام هک ی دلس ید تا

 اغادحا رادهبزخ بودانود هدژزرطر نو تام ینغلاق یشاب یجحاتسود

 سرش یدزدنوک هدا یاباده تمق ید قاشورغ كس یللا قرق هللا

 لىمحه ی ناوارف ناراو ندهرق « ندارد بولوا نون رفاو

 تموکحو مکح هليا دادو لدع كناشاب ریشبا . یدردنوک هلوبناتسا بودیا
 تم هدد یتا چاو كرا عطق لزانم لاثم ریک ردنا ودا

 یعاحوا یرحکب تعاسوا . یدلک هدفا اشا, دما كلم یرخ ییدتا

 لوبناتسا بودا نامرف هکمک هرادکسا هنلاقتسا رکسع یهاسو یرکسع
 ارذ رکسع هرادکشا كتسه هسراو هبرش کاو یک ردقهن تا

 ع یرحکیو یرلهمیخ رکسع كس هت . غیدسا ر وام هم لاثم

 هدرادشاب كناشاب دارم نوک لوا هن . رایدسا تکم هدرادکسا یا
 هدرادتشاب هلا هغردق هراب یدب بوئوا نامرف:یسهمکع راک ا ها نویاه ۱

 ندقح تروص هنغاحوا یرحیکب اشاب دارم ناه هحنیک هرادکسا نواه

 هژابا هدمو رضرا ؟ ردکح هدب اهن ن dl «: : بونيروك

 یغد یزس هسي دریدربق هج هریشبا وب هرادهنب زخ زوک ییرجیکب اتا

 هو دف هست كن ناو ها رام و ناب كن قر

 - روارا هن هن هدنسارح 9 ۰ زکسرابرحکب تبع هداس یالا رب زس

 تالا نامز لوا هبسریلک هتنارس بوک هلوبناتسا رسا. رک
 ناه هجر و یرازوس هنتف هنوکوب هنغاحوا یرجک هد ۰. كقح ك

 یرحکب هله . یدلوا زمك هلا ولار قساق رب بو وقتماقءم را را



 یمهمانتحابس یلحایلوا 9۰-1

 یماغا ناطلسهشیاع کک .دندلک هبنکفل بوک یرلهصق دوکس ء رهش یسا

 رفاک « قینزا ندنآ ۰ یدروسدک هیاشاب ربشبا « مدلک تسار هیاغا ناجی

 4هزوک؟ ء فر هلا کا es كسیه < یدنرد

 یهر زح E یناشاب بوک هلوبناتساو هزادکسا نداروا . كدا

 . مدریو یرابوتکم بودیا سوپ راه رش تسد لو نکرروک یتامہم
 . مدلوا دول 1 باوخ لهس ¿ن نوحا تحارتسا قح . یدالشاب هغموقوا اشا

 هزرصا نا « نداشایدما هداز رابط « نداشاب نسحمرق « نداشاب ریشبا

 ردص حارشنا رامدا کیدریتک بولسا تب بوتکم ندنابعا یریغو نداشاپ
 رادرتفد اما . رابدتا ماعناو ناسحا رفاو هریةحوب بولو نورد قوذو

 : هربقح رابره بولوا ماتم تیاغ ندننیدلوا بوتکم ندهسمیک رب هبیهروم
 "لس ضبب هدنب . یدردیا لاوتس هد «؟یدیدهت نوجا " اشاب یشا»

 یافوقومو ادختکهرق,یدردباظحاشاب رادرتفد ب ا راتگ وا وارطاع

 هل وسناتسا ندهناسرت . یدردک ناق ندنرلکرو بوبعا طح یدنقا دم

 ار ا رر یر نا تق اغا رنا تولک هایم
 رواج رک ام ارد « اماریلک »:هلکع د «؟یمرماک هل ودرد ریشباهتیلا » : اشاپ

 هنب هسرلنمریو یرامدا ییدهتسیا کلب . نشا تکم ۱ ء سیلک هلا

 نهر ادا ناقح هللاقتسا E ردك «بیلوطانا تو ود

 ا هسرولوا رارقر هدا رمس بوراوو زامراو ههاشداب هخاموقل |[

 » . ردهبوا هک اقح » : یدسا اشاب . مدد « زاتغاط یرارکسع نالوا

 هرهش کسا كردبا لحام یطو لزانم عطق اشاب ریشبا « هصالخ

 یراص ۰ اغا رضح . انآ ناملس یحوبق هدنغاحوا یرحکب الوا هدکدلک

  رایدتک هنلابقتسا اشاب ربشا هرهش کسا بولوا نوذأم نداشاب یرلناعا

 ۳ نشرانالوا هدتشخو قوخ كتناعا لونا ا هلك هدنمذا شاپ شا
 ۰ یدربلس نوح یادخ یاسح كناوارف یااده قد

X۳ هکرابدروس هناشاب دا ص نادوق بودا مراسم اشاب دما كلم  
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 ۵ ۰ ۵ ترادصر مم یاطعا

 ءمالوا » : اشاب شنا نوکرب . رولوا زارد راموطرب مهسا ریرقت كاتا

 . یدید.« ؟ یعرلرتسبا ی یعاحوا یرحیکیو اشاب دام . هللوس یا
 یک ردرل رظتنم الکو ارزو یرالوق هاشداب هلح لب » بودا نع

  احلصو املع عج . راربد ( هسل و ماظن ناّهع لا تلود هدهسلک هتلودرد

 هسلک ها . ردهدنشور اشا ورسخ « ردغا رج دایم ناطل و 9 نایعا

 ی رالونابرد كرصم بولآ ماقتنا ندرانلکیدنو بوروک یهمظعم روما عیح

 اوس یرضوط « ایلوا اب ه: اشاب شبا . مدید «راربد « !هسنا ناما ا

 : رق « ؟ رد محک شمر و هک كم يا نوجا رهم رادرفد یهروم ۱

 ابا : یدهتتسا نرم نکیا جولفم اشا دیش شورد لق موحص « لی» ِ

 هفدص هاشاب دا كلم كثادنرق ءلرهم بویمریو اضر هاشداب ولتداعس ۰

 يحاص رهم هرکرب نب» زکتادنرق اش . رایدروک نسحا یار ینیهفلوا
 اشاب ریشبا هتیلا یربم هليا ماضر نسح من « مهاشداب « مدلآ یذل بولوا

 ا سم او را ا کسع . كا ناسحا هک الال
 بولواهدزکفیصوت و فرمت تعاس رب هم رنک رو شا ؛ ردشح زگ ا

 شاپ ریشبا# ممهاشداپ » ید یساغا رازق هلبا یدنفا دیعس وبا مالسالا خیش

 هماطلس ینإ رش رہمو رایدتیا توالت هحتاف هید « رم ردبسانم هک الال

 یدب . رایدتیا ناسحا قاماقمناق هزکشادنرف اشاپ دحا كلم بوردنوک

 هلهجوو .مدد « رابدراقبح هفولع هراقاحوا بور و هوزاب فوق راو دو

 .هسک جوا رد نوک یغاکس . ردن یکم ایر 6ا تالک هڪ

 رشالا همرامالغو باوئاتقر و هرد رب «شکرترب «نوتلآ زویچوا ۰

 ناسحایرلریما لزنم هنب قرهلآ یرابوتکم ددع شب ناسقط بور و نوتلآ

 . نداشاپ ريشا كردبا عادو ندنآ بولوا فرم هللا سو تسد < ا ِ

 دعب بویوق یتاما هلا هبیلج هداز انالوم ترضح هل یاسحا ِ

 . ۰ مدلبا عا دو هللا یدنقا یلچ كردبا ترابز ییور نیدلا لالج ترضح "

  لزم ورب هدردنیاپ درک یرهش قآ « نفلبا. كيدإل هلایق ناعرا

 E ابا ورخ ری ا e یر + بوآ

۳ ۱ 



 ا ی

 هنسهصق دوکس تو یمن کفل بولا رارکراب حشد ندنآ. ءلدشتب

 دس لرام وک یرهتیسا هلنا انعرو جر ك تولا راریکر اب هس ندنا

 هدندارواوهسهصق كب دال ندنآ بوک یناشاب ورسبخ ناخ ندناو ییراغ

 همیخ نایاب ی ینوماه "یداو و . قالوا لصاو هنسارح هبنوق نوک یحتتلا

 ا 0 ا را نیت هارو
 هدا ترد یارک تیعج و ريقح ۾ رولس لاعتم یادخ یاسح ودح

 هیاشاب نسح هزابآ هرق ندزهریشع مزب یرغوط بودیا روبع هلجوک
 یاسراتس نبش دف اا نان ایر ناق ور هدیه راوت

 یارک 4 رداح هن اما . یدروتوک هنسهدرارس اشاب یشا یربقح نآ لوا

 : هدقدراو هتیروضح اشاب .ردیایسارفا

 لوا,غارچ هرهد نیا یک دیشروخ نوسا رب یرون كتل دتعم مکب یقافا
Eلواغ ابتیز ۰ لک هنشلک تقص هحیغ هک ۰ رطعم قشد "یرد الا ا  
 لوا غاصو ناطلسفصا لهسیا هدنقه . زنس یلاع نوسهلا ناهح راداد

 ر .كدلک شوخ الوا» : ناه . مدا سو كه رش تسد .تود رام نول د

 چاق یاقبح ندلوبناتسا . هادمشروک یربندنس هنس اشاب ىلع رادراو هلکتس

 . مدید «مدکجشبق تباغ اما ردنوک شب مناطلس» :ریقح .یدید «؟ ردنوک
 صاخ«ناوحو رب کو یاب» : یقح «یدد «؟قوب راوه هدقرطتلود »

 كلم اصوصخ . ردرارظتنم هغلوا فرشم هلمودق فرش كعاطلس ماعو

 یسهتخورفا غارج كمدنفا دام ناطاس وا « هآ » زکشادرق اشاپ دمحا
 یرابوتکموب ۽ هدکمهلکب یعاطلس هند « ) هسلک مشادنرق نالوا یسدرکرظنو

 كردبا و نامز تورو یکم یهدیشو سالطا 8 هد « یدردنوک ۱

 ۰ ردکر فاسم كنس « الوا» بودیا هش هسرادهتسزخ ناه ء کک هبیریک

 یمن ماج شورهسکریو سابل تاقرب « كروكر ومس رب . تزوک شوخ
 باوخ لاحج ںودیا عوج عفد قرهراو هسرداح رادهزخ . یدد « ریو

 ۱ با تک یا یار دره اما رشا دراو هاو
 رلهلاکم ردق لوا هدقفرط نوک ید هحنساوحف ( مالکلا رخ مالکلا ۷



 9۰۳ ترادص رپمیاطعا

 ام یوگا شمش ادعا DIE NIE NIE KEDE RIDE NIE NIE NIE NIE نان فن آف سا نا عن نا ضمن

 هنسلک كناشاب ریشبا لبا یوه یاه رب هرجا لوبناتساو شماک ندا اشاب

 .یدبارلرروط ردا همش هدنساک رشا عوج كقلخ . یدراردبا راظتنا

 هفوخ هليو رولوا یلالج زلک هلوبمالسا رشیا هبا رانالوا هدراکرسو

 ینسلوا یلالح هلربشا یرابک اا نیسح هداز اشاب حوص ۰ یدرلرشود

 ارد اشا رشا نکل . یدرارتسیا الف یتسعود هور قرهلوزو هدر ۰
 يدا هد تور ل
 .لاوحا كن اشاب سیا هدمالک یانثا هلبا اشاب دجا كلام نوک ی

 یا رلب وتکم ینس لوا رضاح مایلوا » اشاب كلم . قدجا تحب ندنلالمرپ

 یس اذ .مکحهردنوک مزمشادنرق اشا ربا نوجا نیملسم روما شم

 .قفانم هزمنبام كسلمنک هتبلا . یدروس هد « مالوا ظفاح » اشاب یشنا

 هیجوت هدف یصنم یننف یه ۰ رل دتا رطاخ ر یرشنا بر

 فلا نوک جاف رب هلکنا نس قا. یدلاق تونم ها طخ ا

 هسراکفاو تنابکس و تاکرح حی بوالک [ هلتسارف یریمضلا قام بودا

 سا نعالا ریقح .. رایدروس « لک مزب بولآ رابوتکم هس بولوا فقاو

 تعاس لوا پولآ یتساما قالواو یرابوتکم همطق شمت بولوا هداما بواد 3
 ور و راد لو 3

 نداشاالوا : ردنا ناسیرلانعزمکیدکح و ل زمکیدتک هاشاب ریشبا € ۱

 دعسوا ندحاشن هحاوق ,ندرادرتفد یلارومو نداشاداسم هرق دادو ۰

 . لصااو ندهداز یعاش :یبما ك رک ادختک-هرق «یساغاهداعسلاراد «ندیتفم 9

 نوا نشهط هک مزیو نوجما مارحرخ ندراهسک نالو هدرا مس ددع شن 3

 جوا بودبا ماست هم رغ تولا رلناسحا نوتا چوا شم كسکیا هد 1

 ندی زنم مان مجع هدرادکسا هلا یجماق ررو شکربت رربو جلبق ررب هلقالغ

 لوا قرهقلاق ندنآ کک لا بود هللا ىلع .تلکوت بولا رکراب

 یدادشو مالا و یراتقشمو تحز زمکیدکح هددبک قرق هحنک لوا نوک

 ,یمهنیراریکراب لزنمثمابق نىق .نوسم ر ویندهسرافک هطلام لاعتم یادخ

.قدلوا حورح «یدلراب زمشاببوشود هرزوا
 هنسهعلق قیزاهقلاق هشود تام



RANI 

 ندزب هياشاپ » . یدلیا دنب هنندرک هدیتیرب بوراص هنیرزوا هالک رب
 هتسرابناح هتندمو هکم بوکهسدقمضرا . زیاصاب همور راد یربغ « هلا مالس

Eمدنلع عادو هد « كام روس شومارف نداعد یخ یزب ور ماه . 

 بوراوهماشاب ربارب هلزمشادرقیلج ابلواهکمراید » : هک یدید هرارجقساق نکیا

 هیاشاب هک کسهلیا تداهش همکیدلیا میزوت هرازس بوبا لوق یرانونلا

 ربقح « ها نظ یوس هدنقح یاج ایلواو هلوا لصاح بلق نانتطا
 رعد اا » دا نط لوا كلام هناهج نزا ا نينو
 هدرصم رادو ی هو تان بوح هکهقرا انتوا هدموق راو . هلس

 ناعم هللا بودیا نوصم ندرهد تافا ینسهمکج فوخ بوس مت الصا
 ززعم هدنراسلحم كناهاشدابو ارزو هدرلرب كکيدزک . نوسلوا لرهطو
 هعونوا هدناو ۀهعلق یزب . كسهلوا نیما ندنرش نمشد بولوا مرتحو

 نانداب هفرط رادکسا ران | هدر کیدا سو تسد اعدلادعب بود « هحتاقلا

 هلا راجق اق کیا بولک هیوق رخآ نادنخو داش ںیقح . رایدتک بوجا

 اشاب . مدیا ربرقت یلاح عوقو كردبا غلبت ینمالس كانهدد بولک هباشاب
 یلومدآ لوا هک اقح . مدلوا ستم ندنشنآ فسو ءروسو » بولاق هدنرح
 اشاب دا كلم یقحو . یدربنهلک | هلفاصوا كنآ اٌماد هد « یدبا
 مناحهرب» : هکمدروص ندراباوب هدعب . مدلک تسارهناجرب هیون هدنفاماقمُ

 . زکیدبا هدامآ ا رلکتکد هدزکلا هدنک وا یسوق یسهطوا كلاش
 لاو » یسه « ؟ یزکیدمروک یدربک هح هنس هعموص كناشاب شیوردو

 یتسادص ( قح « هللا ( ر هدنسهرا وق قحما . شیدا نا هد « هلدمروک

 رب بض , رایدد ادتشبا یتسهزاوا یسورو قشاع ندنناب اشاب هدر و

 هرزوانواه نامرف یرلبیهاشدا تمدخ ناللوا رب رحم هدالابو ! یدنا اشاع

 ناوید هدنسهباقم . كدتبا میلست هیهصاع ناصر بودا لیصحت هدیآ شب
 . قدلوا دنمهرم هلا یهاشدان تعلخ هدنر وضح اشا دحا تكلم ەدىھاشداب

 هعرشتخ و تاکسع ندننیما هناسرتو نداشاب ینطصم یلهروم رادرتفد هزعلا

 شا روغ . قالاق هدوسا هدتمدخ كناشاب دما كلم نمدنفا هنن بولا
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 ی ترادص زہم یاطعا
 HOE یک )یک NDE )هک )یک NIE NIE هک

 بقعرد ربقح هم دا احر هد « نوسلک هر رابیهنوسلنا فطل « رو یرادو

 E ماهر ز دق هرشط ندنسوق یارس كره هنا بوقج |
 ءاردبا لاوئس کوب کوا ؟ یمزکیدروک شیورد لادبع رب هدلکشوب , هدلکش
 قشاعر,یرضوط هیوق روخآ » هتشيا مدا رب . مدراو هنکوا ییارس اشاب مار

 هرشط ندوش روخآ توفارب تا ربقح هدکدید » روک ی 3دو

 توجآ نایداب هدنطسو كابردات هللا قیاق رب لالا ف هک مدر وک قرا
 ؟لب وروک هللاب تولوا راوسهغماقر هتفح شا لاا . هدهمتک قراحوا

 رانآ ۰ مداللاص "همرقم هنیراحقماق كنهدد هدقدراو هنساتروا ابرد كلرذیا
 ازرع بورک هنعساق بوراو ندنرلکدکج كروک هثیسهآ .هتسهآ ید
 زو کیا وش كرد مالس زکلغوا اشاب» : هلردبا سوپ راف رش تسد

 هزب هحیهاکو نوسلیا ادر یلاش ریمشک ییاویو نوسلبا هارجرخ ینوتلآ
 كرو شب ناکولو كرتشت اادهلا» : ناه . مدد رلیدد « نوسلیا فرش

 هلا رایحقساق رانوتل | ۰ مزب رللاش « نوسریو لبلخ ميهارا تاکرب قح
 «  مدابااطاو مارا هید « ردکزس هلج . مناطلس هلیافطل و : هدکدید « كزس
 یت دنلج ندنسهرونت ناسرک نامه هد « ردقاطبالام فیلکتو هتشيا هآ »

  یقحو هر و نذاود« هبهما رو یابتاوش کلا قوص ءردروتسد » توراقبح

 ٠ قاحيصو كسم لام الام ىجا . مدتيا قلزاردتسد بوقوص هتبح دنناجیلا

 قع نام ! !! ولع هلا قاروص دصزو 0 لعل + اق دنب « قول نورف
 . . هنیدنیلج ناه « زمیلست هزسریقحوب زسملعا زس « مناطلس» : مدیا توا

 هلک کس ید ناسکس ا د ید و نوا جووآ رب ءریقحو بودیا لا

  كرهر ودج ریزو هزورف ۰ نالیس . لعل ۰ سالا . د مزو توقا شاطیدیو

 لهسلیا جرخ هنس رب شرب ره درانوتل او الدامر نع یا» : یدسا
 « هللا جرخ هغدلوا كرمت ! هلس راترآ بودا تیافک اکس هلبا لیلخ تاکو

 هسرع ماهوا نوگ ار رخ هيد « قجهلوا هنس یدب ناسکس مرمت من یاه
 ناسحایغد نوتلآ رو ندننونل | رو ییا كناشاب هدمب . مدشود ههو

 كلاشو یدلیا لذب رنوا « ونوا هزمیجقبباق رف نوا ینوتلآ زوب قاب بویلیا



 یسهمانتحبایس يلچ الو 8۰
BIE NEDE ROE NOE RAE NAO NEI NAN Ne NDE NSE RIE NDE NDE NDE NIE SDE KEDE EDE SIE BROKE ROE RAE 

 .ردیح«لکن آ شیورد ) و ( رفعجهحاوخ لحیم)ندنرلنراهبناشاءهدد كلم
 هعاهن بولوا دحومو نمّوم هد تکی اما  نارونک هدنلکش هحسم تلم

 ۲ ی تورو 0 یورو تب زرا را ۱۰ زدند خاص
 هللا ىع لکوس نم ) و نوسلو یلست « شولوب هلبا اشاپ دمحا كلم هدلوبناتسا

 اذه نا) قرهلوا یناما فسو تر . نسل ها درو ی ( هسح وهف

 ندریشبا . رلیدلبا مالس « رایدردنوک هیده یتیآ (۰..۰ رک كلمالا
 « هللای» : بوقلاق هغابا اشاب ناه هد رلیدد « ردرواب کا لا« نوسشروق

 ٠ غاص نرتک نردنوک هاكر و هلا ةحرو مالسلا مکیلع و هللادا رکش

 ماهوا . یدک یوخ رشا نالوا هدعورد کرد هد : نوسلوا

 .تحار ..مدلوا صالخ ندنواسق تولوا یرب ندشغو لغ « ندنالضو

 : شیورد هر وص هد « ؟ ردراورامنک یی >اصلاح » . یدد ۰ مالو حود

 خیش هدنرهش هحنط . یدتا مالس هزس اب لحتبم هدنرهش هبطروق »

 مالس یوانروب نردلازع هدنرهش شوکنام سف ۰ یدتیا مالس روصنم
 لع یلرئازج هرانآ زب » بولآ مالس بوقلاق هغابا اشاب . یدید « یدسا
 « یدلک یرلربخ ینیدلوا لصاو . ؛ادشمردنوک رابوتکم هليا لغوا نجس "

 لوغشم هللا صاخ تو رایدشوجوف بوشوبوا هلا یتنس شیورد كرهد
 ,ندنرازوس مع ادخ « رایدالشاب هملکت هنوک ی یسکیاوب هلی اشپ اما . رابدلوا

 نامداشورورمسم هنوک ررب كران ا هدرب . مدلاق هدنرحبوسهبالک | هلس هلکرب "
 .هددص هن هدمالک یانئا . مدرالک | یر لکدید ( یر لضف نم اذه ) بولوا

 هکللم اریز . زامهالک ۲ یهاظ لما قو ۰ ردلاعرب هقشیوب ردیا ابشاب بولک

 شب هللا شیورد . یدبا مدآ رب شیراد شیورد یحاص لاح اشاپ دما
 باترپ ندوق شیورد بودا هحفاصم هرکص ندکدتا ت ردو تماس

 » كىسەك هرّود ۰ مایل وا < شش هر» : هربقح اشاب و یدتک یدقحلردا

 را ی او یمانهن هکمدروک بودرکس هرص یدرآ ربقح هدکدید

 نا یزنشک ییاو+نونلا و يا هی اوس یلاحو بولک هباشاب ریّقح

 : * هلبا مالس ندزب « لوب كسرولوب هدنق یناج لوا < مالوا ریت » بور و
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 ۹۹ ناشیورد لاوحا

 ترضحهکردبمدان لعش ورد نمداتساندناشاتکب یارتفو ند یوس دما

 قاچ هدنرمع بولوا اق هحیکو بولوا اص زودنوک هنس قرق هداضر ماما

 دورس لوا ربقح و . ردشمهما لواتت ماعط یمسق حور یذدشعلوا مد هلا

 یحد ربقح < واو ؟ك ندر هن هدهدعرصم رب . میعوا اعم كرورنه

 ممسا.ردکعد ءزندراضییهدابآ تشہ دادغب دصقم .مدتنا تراثا هلنا قارعلاب

 یتنس ندزمکیدلک هانند قرهلوا نوت هلاتردق د . ردیتنس لع شورد

 هسیا وا زکیدروص یزعرهن هدرب . نعوصعم نمادرتو اب سلم هلیتعلخ
 هب رعلا طش راق > ندنرلغاط لبحرت یهدشرف رکیرادد هکرد هکرام لحدا

 زعوردبولوا ناعا رون نم هلعش اردک اش دا تشه دادغب e ریشپ راق

 نوکلعل ندنسهنشن كنبراتاببا دیحوت رک اق رع راسخر . ردولم هلکنآ
 رصنعو . ردنزعلا بر كاب لاج ةدهاشم نموزراو سوه , ردشلوا

 شی ورد « زمظعا مسا لصاو بولوا شلدیا ںیمخت هليا تردق دی زک اپ
 هدکدرو راباوج یریآ «یربآ هنیرب یه كننبراتب سدسم خادوفرا هاو

 تع » كلردبا سوب یش رش تسد بولوا قشاع ندلد نورد هناح و ریقح

 شیورد نبا زکلوق ایلوا » ریقح ؛راپدروص یممسا هدرانا ۰ مدید « مزیزع
 «هفلشادراق یزب . كسلو هک اقح » : هکیدتا . مدید « راشعد .یظ دم
 .كدتنالوفید زب « كدا لوق هغلشادلو هراد وراد «هغلشادلاح و شاد رس

 : كدلبا عرب یتیب و
 کن ندنس یتش م ٣ اکس ند ی مدرو

 یرزو مس هدارا قوب ارشو عیب ماغ یدلوا

 تب 6 كوعیاسم نذلانا) بوشوت وط هلالا هلا رادافو راب لوا

 وب اشا . مدلوب ناج هزات بودیا تعب هناح لوا . كدلبا توالت ینسهعرک

 لوا ود . ردتمنع تصرف نکیا هدنناکحاوخ قبل رط بورد عزل

 دحاتالم رس !قشاغیا» :یدتساشورد منکدتا اد » «مدتب | تع » ید

 یا یدما :یدلوا رسم تاقالم هکر شما ادا هب هل زا تع رکی یلکداشاب



EANیمهمانتحابس یلحابلوا "  

 )2 )< NIE هک یک IK کوک

 هند وج وهج هل وش ریقح .یدلوا شوماخ بود « تسود تسود هللا .قحرا »

 :هلیوا هنقشع نیماما هنسهنئس بولوا « كاجهننس « نهرپپ, ین : مدقاب هلتقد
 ینسهباتفآ ندنرس زاو ردق لاوید من یی رح رصح هک شمکچ راهحرش
 ینا هکراو یعادیاسنرب هرزوا یسنسات کمدر وک بولوا هنهرب رس قرهراقح

 تکو هدا وزا لو رز زل هقح یرظ یدصقم نافگمرتسوک

 «یسهرونت هدنلب لصاما . قالرابو قالرابوط.كاب .نیزمهلبوا یراغاد البرک

 تا اد نالس هر + بواقلا نوا :هدنید بوح هند هدا
 بولوا یورهارو ی هدد ةروط م. لیذو هفجفج «یلع ٌهبدید نانو

 هرزوا نااشیورد ربقف هناپج تالا هلح لصاا . ردناکداس قیفر رلنوب

 بودیا تأرج ریقح ناه . ردملاب فراع رب شملق ابهم "یبش ربره
 ۽ یسدسمو هللا العا توص بود « زکتسرروتک ینمالش هر ورس

 : مدتسا مر ۱

 کک انقع راسخر راب ردسهلمش كممش ها كك اب رصتع یاوهر دیمسن رازاک هتد

 كک ابندهسکردقو قلخ كسرارق كس تقلخ هل کاک اخردیغاریوط رهن كيا ردییوص کربن
 كداتسارد میک ءماجآ «كدنرکوا ندمکیافج كدا رده «كسندربهب هرلربد مک اکسمدنفا+

 تر 4 داتا و < هک ی دید شب ورد هان دتنا مر یرلتب و ریقح

 كحدرا و هلوا یملا كم هکقشع » ید رقح « ۱ هلوا قشع هناح نس

 ندنرورس هجشدیشیا یرلباوج هناقشاع هنوک وب شیورد . مدد « هلوا هللا

 هعرت ینهعطق ینرع وش قرلوا قلوشراق هراتب من بولوا زامصاب هرب یتا
 . یدتا زاغآ۰

 ايوادم ابيبط تنک ىتیلایف ةضيرح قارعلاب ىلل نولوقب
 ابفاح الجر ہللا تب رازف را زل تقال ادا الا

 هک یدوقوا كردنا تباعر هفورح جرا هج ردواو هرزوا تحاصف ردق وا یو

 هریقح ید وا . « هللا كراب دص هللاكراب ! غیلبو حسیصق یا » : مدّسا ریّقح

 ءیزلالم رپ لاح هنارعاشو هنافراع هلیرات»ب یدنب سدسم رب ندزب » : یدتا

 هجاوخ قیرط الوا هکردلوا اوج . یدیا زکیدرویب لاؤس یزممسرو مس
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 «روباکهلرلایروزو ابقشا یک رواج رکسعلاثم ارد اشاپ ریشبا » هدمالک یاتنآ
 ؛هسلوا لاح هن هدکداک هبا راوطاو عاضوا وب هنوباه باکرالآ » ید د
 هن راقیج رافط هنتف کیا یک اشاب ینطصم یلءروم رادرتفد ءاشاب دارم نادوق
 ماش شبا هدزمرازو مزب هله » : يدتبا اشاپ هدکدسد « ؟ هدیا هلماعم ۵
 لمتلبا یهاشداب صا وا . ءادردنوک ارضا ولا اتا قط یزرد نکیسلاو
 یزاغوب هدنزاغوب ( غاقوب ) بودک هنیرزوا یزرد هلیرپیدت یوس بویعا

 ادا زعو لام ردق و بورد رق ه,یزرد ین نکسع ردق و تورو 4۱

 . قحن | بولوا حورح هدنلا یزرد رحاخ ندنعولپوا هدیسودنک بولیریآ

 تحصن لوا . یدشود نام هماش قرهلوا صالخ هلیمادخ شیو ی رب

 هب د « هروک < نوسلک هله . رد زوم اح یودع مر یرب ندعرلبوتکم زیمآ

 هایسوکفک اند شیالا هنوک و بولوا لالا شوشم هلا ههر ماهوا "
 ۰ , یارقف ر ناد یخ هللا نامد ءندوق ناه كدروک یا نکراردا هرواتشم ۱

EEبورک یرحااور یو كاب ی بود « هللالا تسود قح« لاد هند ی اک . 

 .ںوروا تسد هتساسوم رقت هد « ! ناه رطو ناقداصناقشاعیا ؛هلواقشع »

 ا اشا وریقح و قرهروآ همز هدزاوود رب هنقشع ماما يا نوا ادسا

 «راو رلباوب ردقوب هدوق هکهدنوب تبارغ . قالاق ناریحو هتسمد ندنزوس
 ندراوقراباوب هلغلوا مدآ ی هاکماحدزاندنفیدلوا ینارس ماقمعاق یارس و

 ..لصاو هلبابرشآ هن شارلد شورد و . رازامروحوا هلس یهرد .لکد شوق ۳

 هشلورد و ریقح اما ٠ لدتا بحعل ناهدر تعکنا هسد یدلوا هعم وص

 او ر هدنزو اما «لکش ثولم و ههر رسواب . مدقاب هلا رظن ناعما

 ..ةیاغ .ردیا ملکتراو راوشردبولوا تفارظو تفاطل هدنزوس .ردیا نامل
 هاتف | هدنرس . ردناعدابحاصر ناناح ناح یحاص تغالبو تحاصف هباغلا

 نوکلملددعکیا نوا ندنراتمالع نادناختح هدنرس بولق جک نجانءراو

 . هنی.شلوا تسمرس هليا قشع ناج وب «روروط ن نم یک قیعم لک یراغاد
 :دلرهروتوص هربفن هلسهزاغآ یتسطاءایسا قزهروا مد بول هنلا یریق

 - بو رتسوک ی رامسا ( ردتقلا رداقلا دمصلادرفلا دخالا دحاولا موبقلا ىح ) ٠
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 یمهمانتحایس یلجایلوا ۹۹

 لوا یحد مهاشداب نهرا هلن اءاش E ز هرزوا كمتک بولوا مضعم راد رس

 دارم ناطام 2 ا واع اع لا رکشع لاقم ارد هراشاج و دراو
 «ناورمش:ناوشخحت ؛ناورییدتیا الاشسا كمحع س بودا حف كا

 . هج راصو ناکس زادنا كنقت كيب قرق الاح .زرولآ وریک ینرافرط ناجنزرا
 نارباد ریزو ددع یدو ناربم ريم ددع شم هدعاب بودا عج یرابزاغ

 قىلىق هدنلامور هرزوا اونم و هتل ود رد هسردا اتوا تولوا دوحوم

 ناربحو هلاو یرانالوا هدراکرمس هلم كتلودرد هحنلک ربخ ون « زبهرزوا

 كنفت كم قرق «یعزکیدروک» :هنغاحوا یرحکلاشایداهرقنادوق بولوا
 یوکتفکهرجمالوبناتسا بوغارب هتف وید «كرک هسربقیزس بولک هليا زادنا
 تل ود بارا هل یدالشأ کما نارود رلبش هڪ یقرهلوا حس و عورد

 وب . یدرازک ناربح و نادرکرس بولوا شوهدم نوتویسوب نکیا تسم
 ییلعصم یدروم رادرتفد < یسادختحح صدقا اشا ندشحوم رخ

 :اغا نسح ینما كرم لوق بوط ۰ ىدا دحم ینافوقوم ءا

 تبحکیو لدکی هسمک ددع جوا شمت نالوا یعولعم كريقح لصاطاو
 هسک كس یبا نوا اشاب ینطصم یلەروم رادرتفد هلا هللاا نیم بولوا

 ناهو :بویلوایخاراعطق و الص هاش داب ولتداعس هدن ر کد تا بلط یر هم هباهبملق

 رشا بوشود هفوخهد نعدنفااشایدم | ثلماما . یدارید «نوسلکمالالربشبا

 ابا وب زما نمط ندفرط لوا اما . یدر ردنوک راهمانتم انوک هڪ هب اشاب

 ماج هدندحو ةناخ هليا شاپ دحا كالم هدنجما هدساف راکفا وب . یدریلآ
 هریقح وب اشاپ نکراردا قلنابهکن هدومق ناباوو روروطوا رب ندرابغا
 «راوهن .زکسهمشچ رس زس » :ربقح «قوبن «راومن هدلاع ءاوفا » : هکی دید
 یادصرب هرشط ندوف کرد . مدد « زکسرلب لزوک اهد زس قو هن

 . یدنلوا عاتسا « ! قح ما »

 ناشذ ناشورد لاوحا باارغلا نمد

 .قدلوایشک چوا بولک اغا نیسحیمبخلت یرجاندوف هک در وک ین آ



 ۶۰۹۰ ترادص ررمم یاطعا

 )یو ) یک NDE NEDE DE )یک NIE DDE هک

 ءارام : ثیدح ) ردنسحا یار و یهللاو ماشدا » : اا دجا كم نام

 بولا یرممم نداشاپ ءاشداپ هدکدید « ( نسح هلادنع وهف نسح نونمولا
 «كسمماعا ماقماقو مرکم روتسد زم » كرهریو خرم كدب كن هزخ

 اشاپ دحا تلم نوک لوا . یدریدیک رومس تعلخ رب رارکت هاا هبد

 یوق یلاع هاکرد ید فیرشرمم بولک هشیارس نادنخو داش هلقلماقمم اق

 هڪ یخو نمدفا اشاب . یدک هلح هیاشاپ ینطصم شبا هلا اغا رب ندن اش
 نا یدردنوک هلح یاغا ىلع هسد « داکرام » ها ایاده تمیق ید

 یسهدژه بودیا حاکن هباشاب ریشبا ی« ناخ دحا تن ناطلس هشناع » هدکرام

 هلی را هيملق بودباهیجوت یهبلاعبصانم هعاشاپ هدعب .یدلردنوک هبلح هلا اقا رب
 اما . رایداوا رطاخلا روبحم لوق هج بوراقیچ هفواع كيب ترد هدنوک یدب

 هد نوش ردنا طض هرابطس اا رعنا وب تر اد نا
 در هنساحا .ES کا كس نودا اوعد عرش ییراهبملق نداشاب راملسم

 اشا ینوک یحنمرکب کلا .یدکح راسخ اتا ور ةهسک ردق و قرا ا ۰

 یحدزعدنقا اشا TE هناکنحاغا یهاش هزابا سفالوق نالوا نماغا:

 نیکلیا هنسارااشاپ شبا ها اشاپ مزب ندنکیدمریدتبا طبض یهناکنح جارخ

 «كنناغطو ناصع هدلحكناشاب رشا نلکره هد . یدرک تدور نداروب

 تاود رد هرک هع . یدرلرروتک ییراررخ كنسهما حج زکسع ل ارد

 مال ال هتلا « تودک الا هاکرد ناباو س ا راک ا ندنف رط- ۱

 و کیر رنک اه رت طخ لحمتسم همد « كسهلک هاحعلا ىلع هم داعس هناتساب

 حح رکسع لاثمایرد بویم آ هلیب هوطخ رب هرمشط ندیلح اشاپ ریشبا هجتدم
 هنتلودرد كمهاشداب » : یدبا وش لام هدیدلک صخلت رب هرک رب . ید راک
 یا رامحع ندهکل وا مان شنا هدنراراد ناو هکردلوا رادقع دس ضرع

 ارق ردق وب بودیا لنق یدارک | نایعا هجرازویو بوروس نویق كرب زوی
 رلش.ا نوک انوک رام هناخ دارم حلص دلردبا تراغو بهن ینادلب و

 هنفرطتا ودرد هلتلواهدنارکن هلاوحایلاوح لوا رک دع وب . ردشمالشرا

 4: زکنویاه نامرف ذ هفرط لوابودبا عمر <, ۶ الاح , ردتو مرادتقا راو
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 .نامزلا برق نع هلاءاقنا . ردشلوا ناطلغ یرلهلک ابقشاو ابروز .یلاجو

 رش كرلنا هللادابع عيج هرزوا كمامو دارم بولک ندنراقح كران ا

 بول اقهغایا بضغرب هاشداب ترضح لاحردو یدد«رولواصالخ ندنرلروشو

 رب بوریو هلا كناشايدمحا كلم مزب یبرش رهم هلبرالا كرام یدنک تاذلاب
 . یزاب € هدکرومآ یه لال هلا ؛یرو » : یدتنا كرمر دک زومس تعلخ
 هزعلابرءدکراکره .هلوادلربمطو ناعم یراب باح هدکشنا سه هل وا یرابو

 ۱ یسهع نوجا تلمو تلود صا مه .ینسمهدوک_. هليا قیفر ینقفوت کس

 هعج هنزخ «كسرلبا تردقم لذ هع هواه روعواو كسر دا تو

 هم رللوق راوخ هغو هجشراو هکیب زوب ندکیب .هکیب ندرب عیج بودیا دیقت
 بوداانئو اعد رفاو هلمجو و « ینس مهروک اه ثاسربریو هج یرلبجاوم
 لاحرد ,راراشوقهداگرابم نابعا هید « هبلباكرابم هللا » ندف رظیه همثوروط

 كروک کیا نوک لوا بور دیک ید هجایآ ومسرپ ءنمدنفا هاشداپ ترضح

 الصا یکشمریک هشیوق برقع رب ابوک ءاما یدوق هتیوق یرماشاپ .ریرو
 بودی ا اے لایا رر یوا ظا ا تم توقا طح

 کهددیفس رګ یدراوهسک یدنوا قحنا هدنواهباب؛راو نوک نوا هبجاوم

 هدفرطیرب ۰ یدراو یمالیتساو زواج رایلاینابساو كىدنو هدهریزج هاب
 ط كاتارشح یلاحو یلالح هدنلوطانا . یزاولو تامهم كنهناسرت هسبا

 ۀنیرق هعفد و . یدبا قوت یلاتحا هلک هرجاسولف نداروا .یدراو یحرص
 یرهم » . یدلاق هدنربح لاع بوشود هدساف رکف كب هڪ هرزوا قیقدت

 . ایزوعیج بوقبح یراشبط لردبا سوب نیمز بویمهید یند « متا لوق
 هدامسلاراد ؛رارکسعیضاق فارشالا بیقن :یدنفادیعس وامالسالاخش.الکوو
 کو هل لب رار مش بحاصم یو یا اسود اغا نسج یا هطوا صاخ «یساغا

 .تقو بودا مات ءرواشم تعاس یدب لماک بوقبج هنسهطوا ضرع هرىشط

 ٤ بورک هب یهاشداب روضح راکت هدلع مان ( كاریشج ) رارکت هدرصعع

 بیسانم ینسهمتک هک الال اغاب ینطصم ربشبا تیام لا كرهم سهاشداپ »
 ۰ یدروس « ؟ ال ڭالم < كسر د هن » هاشداب ترم > هدن راکد د » هلدروک ۱

e 



 4۹۳ ترادصر مه یاطعا

 یوم یصمح و  BIEیک  SDE NED DDE DE SDE KDE NIE DE SIE)او  NEDE NDE NIE)یک )< )یک <) <)

 سا تورا هما رلا لصح قرەلوا ماکداش هلا یهاثداب لمانا لس فرش ۱

 ولت داعسلاحرد .یدلوارارفرب هدبلاع هف وصات هلبراقوومفو كردا مد هارزو

 ا 7 .مراربزو 1 قاب» :6رایدروس تولوا ونازر هلئداعس هانم اع ها د داب

 عیط هداز قحا لکد هلتساعلا كد رفابو یساقلادلد صر ءردعا صو دار

 ناخ ا هلبا امطع ترادص همال ال اشا دحا الف یمه رش رهم هک ردم هح رق و

 :بودبا نیمزر,تسد باترپ هرکچ وا نمدنفا اشایدحا كلم ناه . « منعا

 ۱ مدلآ یکحهرش رم نوجا نوسلو ناح كرابررد قطن « مهاشداب » 7

 لغوا رابط ء اشا دمحا یدیس ءاشاب رس «هدیلوطانا مک هتناما . مدا لوق

 ناکاس رایلام و یالج اقثا راسو اشا نسح هرق ءاشاب دا

 كيب هج كردبا قایجهفول بوربق قوواط هنوک ندنوک هلیتارشح هحصراصو -
 الا بولوا لامر لاعب اباربو العد + لایعو لها رارلیا یذأتم یهللا دا
 بولوا كلام هرهم كريزو رب چیه نکراردبا باببو بارخ رلنآ یاالووا
 ها هام .زامهلوا ردتقم هلام لیصح کا تلادع یارجا هلبا طبرو طض

 هنسرهب بولوا مزالتامهم هبهساع هناسرت .ردیابلط بجاوم كرللوق مرح
 صاخ عج هسا ندفرط یلوطانا .مزال فراصم یور هک كس ید قرق

 .مهاشداپ .یدنود هکولم فئاوط قرش بناح بویلک هحقا رب ندرابجارخو
 رهم هږزوا نط نسجو اضر نسح منو هرزوا یرصاق لقع لرتک دبع و

 یهدیلوطانا . نوسلک هتلودرد هلجعلا یلع هلا ناسحا هک الالربشبا قیرش

 ر هدد روماو دایلام . نوسل وا نما ندنرلرش روش كتهملط وا هد هللادابع

 . ندلیا مودو یوطأنا نوتا اشنا اود مظع رب نوسلک . ردقبتع ریزو

 قرهلوا مظعم رادرس ید یسودنک بوروس ینسابرد مدآ هدارک رب

 بولا رار زج اردانص «زفروک بودیا حنف ریارب هایسهعلق هیدنق یدیرک
 ریشیاونوسلوا راحالصو حاص قرلوا ناماو نما یرللو رصم هدرحو رب

 بول ینکیدلک هیانعم هن یناماس رهم بولوا یحاص رهم هرک رب هدلالال اشاب

 ۰ یدلوا شاب شوماخو یدید « نوسلیب نکودبا هدنذل ه یسنشاح رهم

 یالج هج هدهاکرد وب ءالالآ قاب » : ًاباوج هد بانج مج هاشداب



 یمهمانتحابس یلحالوا 4۲

 یار كنآ یرلشیا بصنو لع e هن و هدلاح یدلوا شارف

 تحاص اما دغ شورم هدزوا لاونمو یا یل اا. یدرولءروک هلیربیدتو

 بحاوم هدنسهرغ یا چواهتلا بولوا . یخد اشاب دمحا كلمو شارف

 هد رکءربزح .یدبا هدامآ ندنهج ره یخدیامهم هناسرت .یداررقم قمقبح

 اجا نم ہک «لاحشوخ ها مظعا تا وب .یدردکهننزخ ودادماكم چ وا

 هليا رانا هلفلوایسمدا سکر ج نکا شمل وب تقافا لس ادخ تمکح بولوا لالمرب
 .یدنل هتسخ هن كرهمایدوس ت نمو بوسینآ تا ز رمش رب ننک دوا

 ڭكحلف .رد رضم تاغ هنض م جاف هسا | ض ق ب ولو | تعسط ضباق سه رام اعط وب ارز

 . بولوا دتشمتباغیلاحهن وک ن دن وکم امم هح .رولوا هلرایفاش لهسم ام ادیساود

 :یدتبایتبصو وش بوغاج هنناب یاماو الکو ء ارزو راسو نائاپ مزب
 ییماح اشاب یلع ی ! نام كب اح «راروسریدلوا رسوص ی مرامادخ »

 مشاب هنوتل_كيقرق بودبا نفد هدنینج كمراشادنرق ارزو راس هدنکوا

 نوتلا كم قرف «همرلاغا نونلاكيب قرقو كريدتا نایرج همشحرب هدنجوا
 ندکدتا تصو هلهجو و « ههتدمو هکم نوتلا كس قرف « همرانالغوا جلا

 هیالیواو کلام لها می بودیا لاقتنا هیاق راد نوک یحنجوا هرکوص

 هدنلو ناود هرزوایتصو یه رششعن هلا زاگرس ۰ یدراوشود

 رب هنجوا یئاب بودبا نفد هدنلخاد هرحر هدنکوا ینارح یماح اشاب لغ

 کا اها اا «یربم یقازراو لاونا اسو انقل انا همیح
 .یدرولواردق یسهکرت اشابنانس نع اف قهسزابیتافلخم هلهج وینادلوازم ولعم

 . ردقوب هدیافرب هدنرب رحاما

 هرواشم بوراو هیهاثدا روضح راکو املع ءالکوو ارزوهلح هدعب

 نمدنفا اشایدمحا كلم هدلملوا .رلیدید « كسرو همک یرهم ابا» .رلیدتا

 هفص نج كردا باترب یراو ناول كردا لوزت ندنآ بولوا ناباع ید

 هنکواكناشاب اغآنسحموز یشاب هطواصاخ ب واک هب یهاشداب روضح هدلحم مان

 مالسلا » ندنغيدالوا یداتعم كما سو نمز اشا هدکدروتک دارهثود

 هبوراو هنسههحاوم تمشح م هاشداب هلردىا انو اعد هد « مهاشداب «كىلع "



۱۳۷ PP ی CERG MPT YE. و سو ات 

 ٤۹۱ ترادص ر ہم یاطعا

 شنجح قلخ هلم هدهنس كرام لوا هدنتلودماود كعبار ناخد و هدنترادص

 ماکنه كماشاب دخت یحروک ارز . یدراردبا راقلنامداش بولک هتک ر حو
 ندنا .یدا هدعام قلخ ندنتافلت كنوعاط « ندنتلق نازخو لام هدنترازو

 ؛ندالغو طحق ندنسهماکنه طیرو طض هدنترادص اداب دحا حهنوخ رط

 هدنجشا متامو ساب رایلناهع عی ندطلست هنیراهریزج زکد قا كرالکیدنو

 ندتیعو شعو لع « یدلوا مظعا ردص اثایدم شیورد هک اتقو . رای آ

 (طسابی) لویناتسا لها هل هلغلوا هسمیکرب رپیدت بحاصو عبطبحاصء اریم
 ردق یراهحیک كنيملسم داع نالوا هدمالسا راد . رابدشود رهظم هنمسا

 « [۱] ان دزقو یهاش مج تاذلاب بولوا یهاش مزراوخ زورون یرازودنوک
  Eهد رار لک رابدب | شا شوماخ بولوا نرس فار كیدنوو ۰

 مع قلخو لوب هشزخ بوةج هنادیم رارنوراق ةنیحنک نالوا هدرللا ناخ

 رابدلوا لوچ هليا روبحو رورس .
 یحاص مظعم هناخراکوب هرزوا یومضم ( همکح عنامالو هتاضقل دارال )

 ناوبد اشایدمحم شیورد یلقس نوکرب هکشعا هوا یسهیلزا دارا كراکدرورب

 وب ۰ یدرغاج هنمارس ناوبدلا دعب یزهدنفا اشای دما كلم بوک هب یهاشداب

 لاحهتسخ قرهشولود بودک هنمارس ائاب دم شیورد هدکلرب هلا اشاپ ریقح

 یلتداعس یرغوط بودا تقراقم نداشاب لج ضدقا اشا نوک لوا كد

 هلیساغا رازق ناشیذ هاشداپ هدکدتبا مالعا یلاوحا مظعا ردص قرهراوههاشداي

 ,رلتدربدتنا لاو یرطاج و لاح بوردنوک راهده رفاو هتمظعا رد

 نوجانوسالوا لطم یلاهاروما .مدلوا شارف بحاص نخ » ید مظعاردص

 هداعسلارادبودیا اجر هیید « كيلبااقم مق یمشادنرق اشاپ دمحا كلم هعزب

 كالم نوک یسهتریا بولوا عقاو هداوبق زبح ضرع ۰ یدلیا صیخلت هلیساف
 ولتداعس بولوا ناشبلاع ماق باق هناما هرب اشای دم لقب نمدنفا اا دا .

 ت راب رھ بولا درشت هتملسم روما در هک هرخ اف تخ رومسر ندهاشداب

 بحاص مضعاردص . یدشوروص رطاخ و لاح بوراو مالا شاید شورد

 .ردههانک ند اا توت باب ینامزوا هکردکعد ) اور) 3 اا۲ لزق ]۱1



 یس همانتحابس یلح الوا ۰

NADIEهک کوک ایهک هک )وهم ( > BIE PP 

 ا لب ك ا فروا كتر هناخدغاک ادعام
 یارح نروک بوروق یرلناساس و شالاح ندنازحا ةبلک یربغو ندلک
 زواحتم کس کیا ۰ یدرلردبا نط شا تکم رولاماح رکسع هدهناخ دغاک
 . یدیا دوجوم تمیقیذ عیج ادعام ندناب ورشمو تالوک ام هدراناکد

 زابنسر «زایروز «زایرحس « زابشتا ءز هقح هدنادىمیه « هدنشور زوریه

 زابالقوق هلرازابكیوک .راج . نومام وبآ «زابییس ,زابراق ءزابساک «زابهدنرپ
 یشهلازو چ وا یلدصاح زابساط .زاهرهم « زابرم شمش «زابقارطم «زاببشو

 باسح كرهیلبا تفرعم ضرع هدافرعلا عمموب بولوا عم راناولم زواجتم
 و یسجایروح یرحیکی هطوا ترد ندسنفرط یلاع هاکرد . یدرلردبا راک

 دكاروانش ل اک هناخ دغک . یدردک:هاردنا دنک انو هست بولک
 ودا فا هدحراترب چیه افرع تمحو . یدرلردبا

 هدنتل | هق نمدنفا اشاب دما كلم هلا یهاشداب نامرف هدنسهرغ ناضمر

 بولوا ریزو یجنکیا هدنرصع اشاب دمی هلبا نویاه صاخ ها ءلوب قرق
 یا ترد هلا اشاب دم شورد یلقس رورو بش صدقا . یدشح هناود

 لو دک نواب یار نیس با افصو قود یک رار نا ردا
 اا اخ لاروا _هاتفلوا ناجا صاحت حاس را ءرف قرا
 < لقدق ءهدنرلبلاب ددع کیا نوا بولاق راک س یسودنک . یدردنوک

 لوغشم هلا افصو قوذ هدن رابلاب بولا < راسا ۰ یوکهتروا : شاطکع»

 . زوقکب «اببقآ « هناخدعاک  بوبا ها افصاب ناراب راکس ریقحوب . رلیدلوا
 بودیا رالاع هدنغاط اع « یوک یضاق « هجیلماج ؛رادکسا « راصح « هحیلناق

 هدنمسومیزارک راصح اصوضخ . هادردبارلافصو قوذ هدوصک وک یعاشا ندنا

 هلال لآ ءدراب یراصو هرد كوس هدنبوک ییهفکو هسارط < هک کیو هشنسا

 بول | ماک ندنارمث« نوک انوک بودبا یرلاصف زارک یللالز نوک لعل . یک
 1 . كدسا رافصو قوذ كم هح

 نامز كناشاب دم سکرح لقس . یدلکد نوجما مزب هداس تداعسو



 4۸۹ هناخ دغاک شیاتس

DEیک ( 

 ین اخدغاک یلصاخ « ردلکد و هد را مدآ نامروک یهاکدنعو

 هیت هناخدغاک یک لالز ف رّقح تعسط هک ی دلا حدمو فیصوت هبوا

 : یدسا روطخ هرطاخ راس وشو یدزاب هدا نابرج

 ردافوس ایئدو هکروس افض  ردافصو ریس یسهعنلکا لکوک

 كانحهلوا مناج « هللا قوذ نام  كانحرق رسیاوا هلنا قوذ یک

 نونلا قرق . مدلآ نذا نوا كمتک ههناخدغاک بوراو هباشاب نآ لوا

 ندمزاسامرافر قره ا یاب رمو تال وا مو او وق یبا بود افرض

 رانج تخرد هدنلحاس كنس رهن هناخ دغاک بولآ ینمراهملخ هلبا اغا یتلا شب

 بشره ایوک بوبالشاب هصاخ تب زودنوکو هجیک بودیا ثکم هدنسهیاس
 رهشات ندنسهرغ كنج رملا بجو هام . كدردا قوذ ارق ناسح زورو

 رازن ج یارو یا ییا لماک نکد هب هح وا نايا لاله كراشا ناضمر

 یر رها راملق و یرییعت یا رلابد کردشلوا راترمشعوشعهبوا هدراذع4لال

 یراسلدسهبوه یذس فیارمویاعاو فارشا عی كلوبناتسا . ردزسناکما

REDE NDیک ( SDE NOE KDEرک )یک )ایه )۰2 )< ( NDE NOEکز و26 ) <  

 ایکو هسمیخ شقنم یرادقم كس وا هدنساضق هناخ دغاکوب

 یراهمیخ هاه بشیه بودا نی ز ی یداو هللا رلهسوما و هباحسو

 ناغارج هلا سونام رنخا سونافو نغورو لسع عمشو لیداق كسب هرکه

 ء راب رطم « هدنزاسو هدنناوخ بشه هدنابعا هدر ره رم یدراردا

 * یلوق هدیقع « یلوق ینابیرغ ۰ یلوق یلزان « یلوق یهاوج « لوق دا

 دومس « یلوق هتوشاح « لوق لغوا قتب « یلوق یلاطصو . یلوق دومز
 هرزوا یرلنوناقو دوع « روبنط و روطنص « بابرو كنج ۰ یلوق شاق

 لاحد بوک هک یدرولوا یوهویاه رب كدهحاص ات بودا لسصف نوک انوک

 هاوس ناما كنشف هقارس كيب زوب هرکه اشملا دعب . یدشما جورخ

 راسورخ «راشنکو هجیلد ءرلاقجولادب «رلکب هلک «رایرح .رابقر بولو ا بلقنم

 دور شتآ یهناخدغاک نیمز اوکب وریو شتآ هرلکنشف عاونا راسو هلق
 بودا ا رر نارا ءیلکنا . یهاش هح و یدراروق هرجا

 ندرهمیخوب . یدرارید هلموک موکموک لاثم دعر یناسآ و نمز ردق هحاص



NDE NEDE KEDE NDE RIDE KEDE BEDE BEDE BADE BEDE BADE DE DDE NDE NEDE یه 

 رب عادولادهبو نوا هسک جوا  هكروک رومس رب همظعاردص هفابضلا دب

 بوکح تا رب نالبهک ۽ یلریحز نوا لر ھوم ۰ لتخر یهو

 ریما ندهاشداپ ولتداحس ینوک یستریا . یدتیک بولوا راوس مظعا ردص

 . نالیهک یلربحز صلاخ بهذو یلرکاو یلتخر یهوج رب هلبا اغا روخآ
 هنب هيد « كسرابت یلاع ريزو نيشن هب « لوا راوس کوب » بولک تا
 یارس قرهلوا راوس بولد ا صالا اشاب ناه یدلک فرش لخت

 . بولک هءارس هن قراقج هد نوسلو .یبرب یهاشداب نامرف هرشط ندنسوق

 ربما قرهلآ ناسحا شورغ هتک رو یدهللد رارذع رفاو ندروخا نیما
 ناعا لات اب یدلک را بسار هلوا هن ندنظءاردص اک روخآ

 « هراوح را هعاح یره هک یدلک تا اناوت ددع شع ندنلود

 ندنرب كنيراسنج یثکوک ء هتونید « هراشب « یوالیس « كنعم . یدوم
 . یدلبا ناسحا هن رلاغا نکح انعو مر هیسیدنک ینسهلج اشاپ . یدبا
 بولوا یراوس هراتفر اص بسا نالوا یناسحا كهاشداب ولتداعس یستربا
 هلا تراز یادا كردک هنتراز یراصنا بوبا ابا ترضح هتسها « هتسهآ

 رایجشوط هنب ندن آ ۰ یدتیا لذب ههللا باب یارقف بوسک نابرق ددع شعب
 اروک یمافق رومس رب و تآ بشار راز, هلبتخر هریقجوت بولک هنیارمس

 ردق هبهجندیا جانم حیحصت یسیدنک بودیا ناسحا شورغ هسک ر و"
 . دا یصاخ میدن تولوا هدنتمدخ

 راح وطو هل نمدنفا اشاب دحا كلم نیقحو هناخ دغاک ج رفت نششیاتس

 كکررب كف كس زو هڪ هدهناخ دغاک بشیه نکرولوا کا هدننارمم .

 ا و بوط كي ج بودا اضاع یکیدشا جورع تاھا جوا
 هدمکیدتبا لاّوس یینامداشوب ندنرب كئافص ناراب رخآ ۰ كلدردبا عاتسا
 « هراج نالوا رطاخ ناشیر هدعو هصغ یا» : هکی دند راذافو راب لوا

 بولوانوزح یکنولجم هدم تشد نوچ ! هراوآ شمربتب ینرکف « یلقع
 ىلەدىا وهل نالا تلودو . كسلکد a ندهناخدغاک یاوهرب یاحو

 - ردشمالوا قلنامداش رب یک یلنامداش هناخدغاکوب هدهاکجرفت رب چیه



 ۷ هم اتح

 e لا لا .زدناداا رر نا 3 هاكر ظن ۰ راردبا تمینع

 . ناعتسماب نما ها ناو ۱و و

 ۰ لوبناتسا نابعا هلج نکردک هق رش بناج هني بوقلاق نداروب
 كيب هاو اغا یلع یسادختک كاشاپ دمت شیورد سکرج یلقیب مظعاردص
 ندناور تخم هلا هللا مس لوا ید اشاب بوقبج هلاقتسا ییاشاب فارمئا

  یلکلم كردا نامرف هد « نوسلاسوا درج » . ید هئا لاقح رها

 نوک انوکو كاروشحالس هبوا بونانیوا درج ندساب کیا لظعاردصو "
 - هرلندبا تراهم ضرع هنوکوب . زاعلوا سعت هلرالبد هکرلیدلبا قلزاب هدصل

 .لوص “< یدلبا ناسحا نوتا شعلا كم هلبرتفد لرقحو نهدقا اش

 . یدلیا ماعناو لذب نوتلا هس چوا ناطلس اق هرجا هبارا وج وق هدفرط

 . همیخ عی هدنوب . قدراو هنلزنم ( یریاج هشفنب) نوک لوا هليا بولساوب
 هحکرب بونا ندنعرلت | هدرازنح یارح وا بودا شکم هل صراهاکرخ و

 .مظع صوصخ هنیرلت| صاخ كهاشداپ ید ارح وب . كدتىا صاخ تب

 . كمظعا ردصو كنسراریزو هق یدو كننابعا لودناتسا هدهدارو . ردراح

 _ناطلساف ) ی هدنس هل رل وط هلا ماع یالا نوک يترا بواک یراهده

 بودیا مذ هودددعنواو نابرق ددعزو هدزلوصوهارو . كدلک هن ( ییارس

 .تکم هلاک را زو عو هدننارتن یک . یدناوا و

 هبق یدو اشاپ دم شیورد مظعاردص حابصلا ىلع نوک ینزا < را

 و رک یضاق « فارشالا بقن ۰ یدنفا مالسالا خیش « یراریزو

 اغا دحج شیورد قرهلوا فرشم هلنا اشاب بولک راکو ناغا راسو یسالم

 . ندشیوف ظعاردص . رایدشویوا بوصابهنیرلرخ یترارب رب اشاپ كلم مزب هلبا

 : هدکدتیا تئارق بودیا سوب اشا . یدریو بوراسقیچ فیرش طخ رپ
 . هلاءانش نا « ملاح هتسخ ردیا ید یرب ندنرهش هیفوص اما كمهاشداپ صا »

 .نامرف « مهلوا یا ریزونیشنهق هرزوا نامرف هدبودا جانم لیصحت له

 رب همظعاردص اشاب ندنالک هڪ هجهلول . یدید « ردکبانج م هاشداب

 ب ردشماعا همظعاردص ر روو رب هدحرات رب چه رد تفاصض
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 یمهمانتحایس یلچایلوا ۸7
 ادل [ هما فعلا ما تماما مت

 بولوانامهم هداروب صدقا اشا دمحا ككلم . ردشمامتا رامعمرب یلرکراکرب

 .نیسح هدلاثم نانج غاب هتفه رب لماک لردا تاقالم هدارو هللا ناطاس او

 . یدلوا یک رایدلآ ماک ن ۳ انصو قود هلرللصف ارقس

 0 و نکع هت هت

 هنری ارک درو نی من دقن .یهک یاهج بوناص نکس تفم

 .دلح رب هجوریآ 2لهسلیا ربرحت هلهج و ینیداوا نمروظنم ینافصرپ غابوب
 یردف « یارسیلغوا لاتج : یارس هتسوا یوهقشب ندغابوب هدرهش ۰ رولوا
 رلیارس هم اهدو ینارس یمغا رازف نار هنداز اضاپ ننح . ارس ان

 .یوتروانوشروقو مظعم نایشاتکبو ینواجو ینولخ هک ددع ید . ردراو
 . قوت نالف « ییاتسد اما . ردراو ناکد ردق شم زو یاو مارب « ناخ

 .شمن هلغلوا هدننماد الاب هوک رهش . قوج یفارمئاو نایعا « یناببص بتکم
 ددع یللا «قرق هدنرازابو وشراح هداس بولوا یراح یرلنابح بآ هدرب

 .لاثم لبس هدنرزوا یرلمر دلاق كنتسح رازابوا . رروط راقآ ه راح نوع

 هدنسناطلسقوس . راقآ هراناتسوب كبشمو هراهجنابو غاب هلردنا نایرج رلوص

 قولوجو نابوج اریز . ردیلاتسو و رالف , جواب فرح بابرا یژثک | ,
 له تا تل نشر هاو یا هایت دردناک نابایخو
 یار وب هنیزابنا ناغع لآ هکردرازهلال رب نع هلبا لفرت « هجو بولوا

 - رولیصاب هنیرارابنا وق روخآ بودیک فلع هبارآ كيب جوا ندلصاح رپ
 .قلنا هک یسج ِ یرحکب هطوا رب نوما هظفاسح هدنمسوم راح

 4 یلالقاب لاك « شاشااب هدنرلارګ یربع ندنحودعو . راردا

 رک ۱۰ راغ هتساارآ هلبا رامظع فالج هرو هتسرابوک لنندلانع

 رغص « یلوزوف « ییئوق شلوا هتساب هلا رلاریدنامو راشلاح « راهءاص

 . . .ددراو یرلهقالع هدرابرقوب كلوبناتسا نابعا عی هکردرلیداو لسوماخو

 ۲ تامتک ۰ یصهلوک یا یرثب هملت  یعامق « یدوسید یحودح رب

 لر هاک هل ویناتسا یدوس لاثمرد ؛یرتس لا وتشقو یرتب لید ۰ یدروغلو
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 هلغلوا عقاو هدنکتا كنغاط لاتج یناتسرامع هلرشوب . ردهدهلوا نادابآ و

 یبقرش بناح كنالاب هوك لاتح ییا یلهنو هرد « یلایق . رار د ( هطاتج )د
 یغابهدنفلن وزوا مدآ كسب کیا « شلوا عقاو ینالوط هلاش ندهلق هدنتماد

 ندنسحاون یولوم ناطلس بونا . ردلاثم مرا ةداب رب یلتاح با « یها "

 كنسهجاب هطاتج یفرع 6اح . رداضق فلکم هلیسهاب ها یللا زو
 وص . ردیا طب رو طبض هلبا رایحتاتسوب دووانرا و نایغاب زو چوا,ردیداتسا

 اما ۰ ردراو یا قاب ۰ قسنح ۰ یرادربس ادختک .:یربادتنک . یا

 بارحمیدب قرف هلج ایز رهشو . ردقو یو یتفم هلغلوا نقاب لوبت
 داهرف ) نمو فاکم نان دوللوا ادا هج تالص هدنشن با 3 ا

 هثلاث دارعو یناث ماس بولوا ندنسارزو ناخ ناماس یسیناب ( یعماج اشا 4
 حق ص رب هدنطسو ات كرش ء . ردنا ندنعماح هکشعا ربلد رزور شمشیر

 بارم . ردنشور عماح یهرانم دما رس و هرجا نایابخ نا وو یم 1

 ۱ رافرصت نوک انوک هد دارو نانس رامعم هجوق بولوا روتس هليا نوسشروق

 ۱ . ردلکد یلاخ ندتعاج رورو بش . . ردشعا داجما

 هدهناخره اما .ردناتسرامع ردق هلحم مان هرد قوروق یسهلق بناح كرهش

 E . ردکربس یرلاسز هناخ هلغلوا هاو عاب

 e هیارحت رازتح رب هدنسقرش بناج كرش س ناثع لآ نیطالس یارس
 1 تارم راشو نوکنرس ديب « قاوق « رانج « ورس هدنیمز رب عفت ر رظان . ۲

 نالوا هدنوب . ردتشېب درا ابوک هکردمرا غاب نابایخرب شعانود هلا نوک توک
 قاخساو قوواظ رف صوضخا .ردرصاف نادل مدنفو كالا شو

 شوخالراز رازه . ررو تابح هم هدرعفاش تقو ییلاوشوخ كنراشوق ۱

 لاثم هعلق یسهروچ كميظع یارسوب . نمهلیروک هدر, هقشب یفلراکهمفت
 یرلهرخددعتم . راو ینابغاب زوبجوا « یسشاب یجناتسوب هدنجما . ردیلراود

 ء هبقسف ناور بآ راحوا هبروزار وص لاتح . راو یراقرروخ رصق هعو.

 هرللیسلس ضوح كرهیلبا جورع اوهرب بودیا باترپ ندراناورداشوضوح -
 هوا هدکلفسلطا هکراو یرامرا رصق هنوکر رب كهاشدایه . رولوا نازی.
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 . دید بولک هریدون رامور ندفارطا هرکرب هداس . ردشمتا ادها هنحور
 .  هنمدنفا اشاپ دحا كلم یراساپاپ بولوا رید عنصم تباغ اما . راردیا نیآ
 ۴ ۱ ی رایدروتک باده اب

 ِ بودا رذک ینادابآ یاو ت نونا شاشا هر هقرش بناح هنن ندنآ

 هنسهبصق (هلاتح ) 9 یءهرطاحو نا مان « هرد قورق »

 . كدلک

 صولوغو هریدنسک هدنبرق رهشکب هدر = هطاتج ٌهبصق فاصوا
 ( یسهاتح لوبناتسا ) ههطاتحو مزب ۰ ردراو یساضق ( هلاتج ) هدنسهبخات

 کلات روفخا 1 رب مع یلویناتسا هدن رصع N رلر د

 بودبا اشنا مظع علق رب یساباب هداروب هلفلوا یغالباب كن ( هعاخ ) یزق

 هدم بولو ١ ناصح نهحو ناتم دسر نامروآ ۰ ردشم د (هعاخ) هعور

 1 را لا ردرلشعا بارخ ید یارو راراغلب و ترض ناوروب هلوناتسا

 ا ن یسارو هدعب . ردنابام هرزوا راق نیلا یهدقرط برغ كرهش یرلاس

  بودپا مده یتسهعلق ردا حتف ناخد زاب مرردلس یاروب هرکص .یدلوانادانآ

 . هدکدسا حتف ینفصن كلوبناتسا هلبا حلص رخآ . ردشملبا هرصاح یلونناتسا

 لەر ز ردق هنناب ینا نوا ات ندنعماج لک « ندنسوق الا « ندوسق یرکا

 هدنیماسم "هل شعهجنلکهنسونق هنردا ات هلبا هارهش ندن آ « هراینام هرق « هنشاب
 _ بواوا مزمم هدنسهنداح روج طقف . شملیا ناکسا حلصاب یعدآ كس قرق

 : نالوتتاتسا یدحم تما هل رامور هحئوا موح ص ندهقرح یام هرکص
 1 هدنسهنس ۸۵۷ هدعل یدک هنرللا هدهاتح . رابدلبا دلب ین ندهلاتحو

 ۳ تنالسو تلوص نکربلک ندهردا هرزوا .لوبناتسا ناخ دج ناطلس ماف
 « سوقرت هنسهعلق یرولیس بویمهروتک تقاط یرافک هطاتج هنسیراب رهش
 ۰ كس هم هدنرهش هلاتجوب حتفلاولا هدمب ۰ رابدتبا رارف هنسهملق لویناتسا
 ٤ < مدا تناما ههللا یرهشو» :توقار هلبا( كب لعیلغوا لاخبم )یلبقث رابدلوم
 4  كردیا حتف یلوتاتسا ناز هسا لوداتسا رایدنک كردا اعد هد

 : رومتم نوک ندنوک یرهش هلا هلستاکرب یرلاعد كران الاح . رابدریتب
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 یینوشروقالصا.راو یراناکد ددعیرکی «یراناخ هدرخ ددع شب .یماحرب
 یروموک . یودوا . یوق بولوا قوح ینالوصحم طقف . قو یاس
 ( راق ) لردک ههلق باح هت ن ردقوح تاغ یسهتسارگ هدا
 كدلک هنسهصق

NOK RAMEE 

 هد ولوم بونا هحیهاک : هدنسحاون یرولس س راف هصق شیاتسرد

 حتفلا وا بيس هنسالوا امسم هلیمات راق . ردرومعم هطبز ر رولوا

 رلیصاع یکهدنراغاط هلغلوا رلرب شلدنا حتف یی زونهرلا رو هدنرصع یزاغ

 ,یدرلرشدبا نمأمیاح هرجا نااخو هوک هب كردا ترافو بم یار

 هکالفا هدنجراخ هطبروب بودیا ظن هبیزاغ ناخ دن یسلاها مدلی وت زا«
 یارب رادودیح هکی دوق ناظفحتسم هنحما بودا اشنا الا هلق ر شمکح رم

 کم دنسالعا ةورذ ات كنق بولیتآ رلکفتو پوطندهلقوب هجناک هرلاروب ترا
 هلا رانروک ندارف یا یراغارحو . یدراردا ناغارح ید یرلسوناف. ۱

 یسهبصق رافوب بونالتا یرکسع یرولیسنالوا نارکناکوب بولوا هدایرد بل
 « راق » ههطب رو هتشيا . یدرلردبا صالخ ندردودنح هلرهشش هسدادما

 هدننرق یرانام رکد لب یاسا كالا هلق. لوا ال . ردو بس وفد
 بولوا مقاو هدنرزوا الاب هوکرب شلوا باقنم هناا جوا هدلبوب . ردمولعم

 هراسو یرک هنق ندارف رومعمو رلکلتفح هدرلارح ېک هدنب ونج بناح

 یساوهبولوا قوچ یسهابو غاب . رولوا ناب قیجآ پآ هلیب یرولیس یتح
 یسلاها . ردرزاو یرلههاخ روتسم هباتیمهر ؟ ناف زو ید . ردفبطل ید.

 هلغاوا فاقوا یسارو . رلراتاص غانو هم ردصاب ىت | بواوا مور به:

 هرانوب . ردفاعمو سم ید یسیلاها بولوا مدقلا ضورفمو ملا يق

 نهسک هتسناخ لاها . ردراو ید یتللوف یرحیکی رب هرزوا كعا تراظن "

 ترک ی اه نا وفد رانا یدراو راغ دغ ید : نازامریذپ وق

 ترابع ندباکد ددع یللا قرق هدسرف زاناو .اردا .دادما و یو

 رب . ردناوارف یسقارو بارش ۰ هزوب « ریذپ « قلاب « راو یرصتخ قوس رپ
 نا میرم ایوک بودیا انب سیسق مان ( هنوغرآ ) . ردراو یماسیلک یکساب
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 نسح.رومشم هلا ۰ نطاو سصاط 1 روم سس ا 11 ول هن "لاصا ( یدوش

 ام ردن وه دم هدا ا اقلام یزاص.. یدا ماع یک ق ید هدتباتک

 هنلاراصیرح یفاقوا . ردزآ یراشیورد طقف ا هحرک هکت

 هدنرزوا یو هنرداو هدنرانک رهحفب هدنسا ع بناح 4 رد ب

 هلا ۳ رارنحو هر هر یا ھهز ( ناطلس اا هاکترابز ۳

 . ردشعلو هدنحتف هتردا هلا راکدنوادخ یزاغ ایا وب

 كردک هقرشبناح هلنمدنفا اشاب دما كلم هن بودیا تراز یرپش و
 اشر دما كلم هدنسهنس ۱۰۹۱ یتسارو . كدلک هتسهبصق [۱] ( زاغرو )۰

 هاروا كدشمما ناس "اللصفت هده رص زمکیدتک هتاابا یزوا ا ندرمم

 ییامور ندزعرزوا هدنارسنامهم ارزو هدرهش و نمدنفا اشاب . هنلوا رن

 ارزو ینا . یدشلرب ءاسحقاد وق غوط كناشاب یلصم رادحلس نالا ىتلابا

 ضدنا اشا نوحما نوسالوا رطاخ هدر ااربو اباعر ندنرکسعو ماحدزا
 لزتم الوا . یدلوا ناور هنفرط اسدلک قرق هلامش بناح بوق ندتسارهر

 یلهحغابو یلغاب.ییهناخزوب کیا هدنساول اسلک قرق ۰ ردیسهبرق ( یلکبدمحا )۰,

 هس نداروا «هدنسهیرق( یلرانات )لردک هقرش بناجنداروب .ردییوک ناملسم
 یلغاب.یلهناخزو چوا. قدلآ لزنم هدنسه رق ( رابجاح نوزوا ) كردیک هقرش

 رومعم یلروخآ نوجا نیرفاسم یسهناخ ره « یلتیمهرک پارس + یلهجغابو
 باشخارب هدنرژواهنکرا ره . راو یعماخ ژان یلهرانم رب . ردسوک ناملسم

 یللوصحقلنامرواو یاغاطههلق بناح نداروب .داویاخ كچوکرب یسیریوک

 ربما مدسوک . كدلك هسهریغص بصق ( ریمدسوک ) كردیا روبع هرجا رابرق
 .رارد « ریهدسوک » هلغملوب ینوقوق ربهد هدوص لوا بولوا هدنرانک وص -

 رب یناوربآ ۰ یلهجابو غاب «یلهناخ زوب شب مفاو هدنیمز یلهبتو یلهرد رب
 یار ارس هزو « ندهشارتساهریغص هب راح نوع ول . دکال 1

 .یشزراقهس رهن هنک را قرهلوا ناور هرزوانایغطهدرام بولو اعم ندنرلغاط .

 رصتخحو دهم ی هرانمرب :ردمدنزاتک تیاخنآ وب یرلهحغ و عاب هله كنهدلب و

 - قجهلوا یماضق (شوغرب هلول),ییدمشییدد زاغرو [۱]
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 .رددق عماجرب رصتخودیفم ( ماج ناخ دمحم ناطلسحتفلاوبا ) ندنزوب |
 .یورم و نورد . ردراو تناحورر هقشاب هلغاوا كلام هریک تعاج اما

 هحقدلواو راو یسهرانم رب دما رس یلهقط ر. ردلکد نی ردق لوا

 «ناخید «ناسص و ید دحسم یدادعام ندرلنو . رخ هویج

 هک  ددعجوا < ناتسلد مار ماعطالا راد تراس رب ناکد ودق زو

 كنهمشج وب . ردراو ناوح بآ ةمشج رب هرجا یثراحو ناشیورد

 2 ی

 تاح تار لیببسلس همقح نخرات یدد بیغ فتاه

 ۳۲ هنس

 .(یسیرپوک اغا مساق ید نابوچ) هدنرزوا یلوقیرهن هنکرانع ندهصق وب

 ندنراغاط هجنارتسا لوق وب . ردراو یریوک كوب ربلزوک یدب هل بمان
 :هنک را لزوک ترد شع نو كلاخ دارم هصنوف رارب لا کا

 رسج وباغا مساق یلد نابوچ وب . ریسشیراق هرم كرەک ندنلآ ییریوک

 مایا روم بودیارسبم یعالسا هیودنک یراب بانج نکردوک نویوق هدنلحم
 ناخ دام ناطلس بولوا یمادختک لوق هدنغاحوا یرحیکی یلاع هاکرد هلا

 .نوبوق مهسرولوب اهر ندیادرک وب « نوسلوا مدهع» نکیآ هدنسح كمبار

 .بوربتک هر یدهع سال ادعب . ۰ رد « مدیا انب یربوکر باب

 .هک اقح اما .ردشعا اشنا یمظعرسحو هلردا فرص یعور هسک زو ترد

 نانکهک لات یلقارطمطرپ قاط بولوا میظعرسج رب ندنلیق فلاک دحاو

 : یعنایص ةتفک رات : ردناممآ

 .دودم ادخنیس هیاسهدیا هرزوا یدارع  تمظع مج داره ناطلس ترضج بانج

 دودو بر لوټ نیرق یرسج و هلوا غراتو یدربا ندفتاه هعاج ( ینامع )

 ۱۰ ۳ هنس

 .مدق لصا همور .رد راوهدارو هدیهاکت رابزرب كن( اياب قتلاص اصیراص تراز )

 هه _خیشلا e ردروطسم هد زعناث دلج یلاوحا یی شدت

 . هفيص ۱۴۳ س ینا دلج [۱]



 هله از هطبر و . راو یساس یوق تبا اما . ردریغص ناخ رب لتمر

 زکس نیز هليا هناخ یلوتروا تیمهرکایارس « یلهحغابو غاب ددع زوب .زکس
 ۍراناخ كجوح وک لوتروا ټنه رک هدد دع توک ء رداعر هبصق ر یلیازحم

 .ردندناشاتکبیارتف (ینراز اب دروق) هدنیرق یناخ نوتاخ هصنح . ردراو

 تانسحوتاریخ/ یهدرهشوب ۰ ردراونا رپ ربقرب زسهق ناه . ردقو یسکت

 رابوکنادابآ و رومعم هقرش بناحهن هداروب . ردیراک ناتسرامعم هجوق به

 . لدلکهنسهبصق (یسا اا) كردیک هرجا
 نادانا و رومعم یر ندننامز نابدام نب وهاب سا باب هصق شااس

 بوشودلر رابلکسیهو راغاب .ترص هدعب . یدا ملفع شو مدق هعلق ر

 ر ارا
 یشعن هرزوا یس ههاس تدصو هدقدلوا موح ص هدرف یداوار یاب قتلاص

 5 و ید یارف هن ردا نکرارروتک هفرطررب ارقف یهقرهنوق هو ات ددع ید

 هتشا .ریریدتا نفد هدکسا ااب و بورتک یتلاص شعل هد «ردندزب مدا

 رومعم هک ند دا فرش وا . ردراشعد « سا ااب» هبهصق یم اکو

 فانعم ندهقاش فیلاکت می یسلاها هدنک اخ یغاحتس هزیو . ردهدالوا

 .یرلهجغابوغاب ددعشمل | كيب . رداضققلهحقا ىللا زوب از ةطبر رب لسو
 | رلانب وکر اک یناقوفو یناتحت یلوتروا تیم هریک لبزبق بارس رک. ردوا

 . (اشاپ ىلع عماج) هدنرانکوصو هدنشاب یسقرش بناج كرهش الوا . ردبارح

 ريزو رر شم لوا رهش ةرهش هلبمان اشا یلع زیمس ندنسارزو ناخ ناماس یساب

 .ردنطالت ناووککردشمرب داشت یا هر ریش و شما ردم

 واما .ردماشم هنعماح اشا دما یهدنلخاد یسومق پوط هدلوبناتسا ناه

 ۾ ترامع . هسردم . ردا ربع ياس رب لمکمو نيلم نشورو عساو ندن ۳

 .شمکچرسهک الفا یسهق كعماح .ردیناربخ كناشابیلع وب هل را اکد «راناخ

 . هجوق هدو .ردیا جوع راو نوکلینرح یرانوشروق ندرب لزنم رب هلغلوا

 رب بودا رافنصت انعرو راف رصت از ید هدارو هک رد, راک نانس رامعم

 هكنسوش راح EE ند 1 0 ردابشاب مسر هرانم نوک هکشمیاب دا ی هنا

 RT ساز مس و



 هصقح 4۷۹

DIE NIE NIE XD NDE DE XOE NDE KI NADE RIDE KEDE KDE KEDE KADE BEDE BIE DDE DDE DDE KDE DE NAE 

 شلوا رهش ةرهش هلیمسا كن | هلغلوا نک اس هدهدلېوب نوناخ هصفح یحاص

 هدن رضع ینات ناخ ناماس هدمب . ردفاقوا هدنسحاوت هنردا . ردنرمش هصق رب

 هبصق بودیا رومعم یهطیرو هللام كندالوا لوتقم اا دم یللوقح

 . زدشملا مظع

 « یلدمآ رس ءرانمرب «یلمیظع ةقر الوا - اثاب هداز یلاوقص تانسح
 هیوا عماحوب ۰ ردنطالد عماج اوک راو یعماحرب عنصم تباغ ییبرح عساو

 : یخراب" . ردیعماج اشاپ متسر ابوک هکردنشورو نیز
 راوتسا قاب ا هیلیا یانب و یضیر یددبودیااعد(یزع)كجروک

 هان ۱
 .ردشلواعقاو هرزوا یسهبتع كنسوق مرحیهدنرزوا ءارهشكعماح خرا و

 عساولاثمار 2 < يورو نوردنا «یلفاحوا یعرکد و هدنحراخ كعماح و

 هو طاق تا تب ش هکر او میظع ناخرب یر لطم

 كهار هاش رو رددتنم یب یارسنابراک ؛ هدنورو هدنیآ f هراسو

 تمق یدهلح روا و راناکدانبرک ر کراک ددعزوب چوا E نع

 هکردراو امیع ماج رب هرجا یاطلس قوس و . رددوجوم هدنا ابشا

 یناکماحر كوس .رونل وا جوع هلا نادر شاط مدق یتلا هاکماج ندن.وف

 یهسردمو E ردماجر ںوغ صو بوخ یتاوغم با و ددعتم

 نالاادهیلا ءراو یرامع ماعطالا راد رب .ردرورسم ی راهش « رومعم

 رقاب رر هنشاب قاحوا يه ندسواکک خ طم لوا اسمو حص هنیرفاسم عی

 نعور عمشو نان ش ۰ اروج س اطرب ی ۰ وال» نګ رر هلا یبس "

 ره .رالوذبم یراتمعت لاس و هام هنادک و یاب هاسرتو لسم بوریو نادعمش رب

 هردراورامد ناعم ندنفوبناح هدراتمدخ و .ردر رقم ۳ هتشاب نا

 هلب والصاما . .ردبلوص قاحص هداتشتفویخد یراقلصوم كناخو كعماحو

 كرهش .ردلکلنشو حرفم یحاو یلنوشروف ابارس یمان هکردوق تار و

 عصم یار یهدنرزوا هزد لا :یک ره جرح ندرهش ندر ط یو زاغروب

 هکراو ( یاخنوخ هعنح) هدنراوح كمظع ناخ و ,ردنداربخ و ید



 یسهمانتحایس یلجایلوا 4۷۸

BIE KDE DIE DE DDE DEDI DEDE DEو2 یک ( 

 رم تراز هنس ول نوسلوا دم . ردشهلوا نفد ودنشهحاس ییماح بولوا

 . هلع هللاةحر . یدلوا

 هدهنرداهس ۰ رده :ردا یار طقسم ( یدنفا هاشرضخ زوک هم انالوم )

 خشدم یلولا .یدیا رصع های هدملع ریه .ردنوفدم هدنسهنابح راراتات

 اهر ندلجا تسد نکیا یسردم هل یحاص لوط دن هدهتف لع یلذاش
 . هبلع لا هجر . ردشملبا تلحر بوسهلو

 یدنفا ولداش د# ند رحم یاملع دا هداز اما لاک

 . ردشلوا نادنخو داش ندا تئارق سرد ا 7 ندولداشو . ىدا

 هب هحنل ون تفافا هللا تکمنوک یم رک هدهنردا رهش نمدنقا اشاب دمحا كلم

 . ردزشملس هدا تراز قاوذ ردقوب قحا ردو

 چوا « ( رضخ ماقم ) هدعماج ولوا - رالحم هوعدلا باجتسم هدهنردا

 قلرضح « یسهناتسا یرلت رضحاباب زمستقوب ۰ یو دیزیاب عماج « یعماج ی هفرم
 تیدلاراد « ىلا بوط یهدنسهتووا ات كنسهقهبمیلس « هبناماس « یسهناتسآ
 ٠ 5 لا ىس هازاعا لاک
 نوجا یراتټ اهو تح لنمدقفا اشاب دمحا كلم هدنسه كرانو < اا

 . لدتا رلاعد

 زکیدک هلو ناسا ندهب ردا

 لزن» هدن ( یسارح یسهمشح قالوص ) هقرش بناح ندهنردا الوا

 تکم هل نم راه اکرخو همیخ هلم هدارح رب رازهلال « رادلوصحم ؛ قدلآ

 ع ۱ راک ا اا د روم بوقلاق ندارو ء هلدلبا ماراو
 ۱ . كدلك هب هصق

 لأمرپ مالک ندنرلهحاصم ناخ ناما - [1] هصفح هبصق فاصوا

 .م رولشد یناضق ( هصوح ) یدمش [۱]
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 V۷ هب ردا

 بو بجا ۱

 ه ینشاک خش نالوا قوشعم يتشاع هدعب . راردیا اجر هبیلج قشاع

 ىلج قشاع ریدق یاب هد وه هلا مرمت اهد هبقد ر هغ و نور رو

 ینشلک محار نآ لوا . رولوا رونریو لح هلبا یہلا روا یلدتآ رم بواسآ

 :بوردنوک ههنردا رهشبوریو معوهداجسو هنیمشپ هقرخ تاقرب قهدد قشاع

 زازعا هدنکیدلک هناخناماس یدرلن ا. رد «لوا اوشیب هتیراقشاعمور راد »

 هدنسهواز كلم هاش هدنرق وازاب كحوک . رولبردنوک هبهنردا هلمارک او

 ییتشاک رقف زاهج نذنسودنک ارقف كبب یمرکی پولوا هداحس بحاص
 شل ) رده دا نفد هسهحاس ینهواز هدننافو . ردشملا لوق

 قشاعو نادم هلحزا ء ردتاذ رب یھاو سهاظ یامارک ( ینشلک مرکلادبع ۱ ۱ 2

 .رید«زکلوارضاح ءزکسقجالق هدعماحولوایمزام من» :بورغاح یر اقداص

 بودبا ادا هع ةولص بوراو هعماح ولوا هلناقداص ناقشام هلا هدعل

 ندرس CE rE بولق یم زام مزب ناقشاع یا » :اعدلا دعي

 تعاجندا عاتساهدعماح نورد مکر کج كان زوسمآ رب هد «مردبا انعو اعر

 ماست حور یدقا مرکلادبع خش هکرارروک بولاق ناربحو هتسمد هرثک

 بودیا لسغ هدنسهفوص هرشط كعماج بودا نیفکتو زیهجت نآ رد .شمتا

 نالوا یحیش ید یزینعوب بولوا رضاح هنسهزانج هللادابع كيب زوب هج
 . یدلوا خ رات هنتوم) . هيلع هللا حر .راردیا نفد هدنننج یاج قشاع زینع

 اشا دحا هدازیکعا هرزوازب زعوب هدعب ٩۵۲( ماقم نانجراد هب یدنقا 3

 : دشا اعنا اندو بو و

 یل یماح المو یگررگ نارق «یراسرد كرقحوب داكد یداررقم ى

 نودامند دنفا دو بودړک هبهنردا هدیاخ ییعصم سولح هدعل ٠ یدرلکد

ناخ ییطصم سولح هن .شملا ان هوازرو عماحرب 4 شلوا
 موج at هد



 )926 )بوک NIE یک ۱

 یحاص ی هدناح نامز بودا له نیس رش دش

 هنهذم هقد اذ فرح رب هدهنردا هدنرتداعس نامز یتح . ردشلوا یوتف

 نیدلارخف؛ وب ۰ .شلوالضم مه لاض مه كردیا دنرمیمدآ هج بولوا كلاس

 هبهقدانز لوا هليا نيام عرش ياوتف هدکدتبا ا شک

 لوا دمت ناطلس ید یم ندلارخف هدع . ردشم وا یسهلماعم رلدت سم

 د یهو قد هتک زا یارح عماج کسا بولوا موحم هدنرصع

 لوا ماس . ردنوفدم هدنس3 عماح ولوا ( یعدزب دمع ناد یلولا )

 . ردساملع

 ۴ هروزراد ادتبا هليا اشاپ ناملسولغوا ناخروا س ( بوقع نبا دمالم )

 ردندنساملع لواناخ ملس . رارید هدازهحا هلغلوا ندناسن بومعا هن انک

 جیش هدهنردا هنب بولوا یلەنردا -- ( نیدلا ءالع نیدلا حاصم خش )

 , (یلچ یلع هداز لاق انالوم) . ردنوفدم هدنسهحاس یسهواز عاحش

 یناط لیمیلج مکح خیشلا انالوم .هنس ۱۰۲۱ یتوف خش رات . ردیللویناتسا "

 41۲ نالد لها بح نا فح تورو : : خش راتهننوف . ردنوذدم هدنسهب واز

 ینیرش مسا ( ینشاک هدد قشاع خبشلا) . ردناطاس ولوا ندراک اشم
 اونون هلا تاحا س بودا دلوت هدنسوک روخآ هد رو هنردا . رددمت

 یشلک مهارا ترضح بولوب هدنحتف ربصم هليا لوا هاش حلس شمل وب

 رب هد وه هنعالوق كنهدد قشاع یشلک مهارا . ردراشلوا فرمشم هلیتبح

 ندنلامو لام لاحرد بولوا رہظم «یملا قشع یلح قشاع هجروا هرعت

 هلوازاخ مياس . یدرزک هرجا رصم بولوا ندنویرواج هنهرب ابورس بوک
 اس . ردشمک بویعا رظن هنابانشآ ردق هرذ .شلک تسار هعفد چاق رب

 ريح هد « نوسلبا صالخ ندلاحو یعهدد قشاع» :هس رل رضح یشلک میهاربا

 هب قیقح قشاع نالوا قرغتسم «یبلا *قشح قشع » : هدهسیا شمردنوک

 ید .شعد «زراقاب هتباحما هدنکیدلک «راویوهم تقو كنا .نوسموقوط

 هدرصم هار هبیاچ قشاعبلاص خيش ندهللا ةمعنخیش قیرط هرکوص ندلیب
 بولک هنروضح یتشلک میهاربا لاحرد . رولوا فقاو هللاوحا تولک تسار
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KEE NEDE NIK NDE DE KDE KDE DIE KDE IKE XIE DK BIE هک )کوک هک کوک هک هک( , 

 ۶:۷ هب ردا

 هرمشطندنسهموص لیبقرق هسا, ناب .شمرروتکنوجنآ یف فافک هی
 حور ماست هدنآ رب یسکیا هرکوص « رلرید اباب ناغاناب نوجیغ ناب بویمقبچ
 ندناشاتکب یارقف .رولوا ناشآ هناغات هللا نالب یاس كناباب ناغاس . راردا

 . ردندنایشاتکب یارقف ید وب (اباب نسح یحوم ) . راشعا نادیم ولوا
 نسا هلا دوبط : شوجو كنا رب دا هدف ین

 كنهبشح وتاناوبح ندراغاط هرک ۰2 ( اباب هحناک ۱) نالوا انشا . سنومو

 هدنبرق اباب هحنلکا . شلروک یرلکدتک بولک هتناب كراشوق هجراکیو
 جاغا . ردلکد, مولعم یرامسا اما ردلوسر لا ددع یدب ( ناطلس رادیسا)

 ربرس رب هدنجشا یرونم رق ینیرش دسج الاح ( ناطاس زسنوتوت ) هدنرازاب
 لاف هفرب هدننورد یسهکت . ردفظن شعن رب هزاتو ر لاشم هن هرزوا

 یرانازاق هن رزوا بوروق یراقاآ جاص امناد . رد هدوسا هدرونرپو

 الاح . ردشلاق اباب زسنوتوت یمسا نادنکیدتا خط مامط زسهلآ بووق
 . لوفشم هلتدابغ بودبا لوانت یرلهذیذل تمعن یسارقف زوب هم هدنسهکت
 .( یاقم رایدب « راجوا ) هدفقو . ردماعو صاخ هاکترابز بیا . رارولوا

 یندح نوزوا «ناطلس حتفلاوا ( نسحنوزوا ناطاس نیا بوقعی ناطلس )
 كنهنردا هدنغیدلواموح صم .شمروتک ینوقمی ناطلس ولغواوب بودا مزونم

 ( یدفادوعسملیعاسا ترضح خسشلا ) . ردشهلوا نفد هدنعقوم قلرصح

 دمحا بولک ه هردا حل ا دعب 1: ردندرلندىا ریش ینحنف یسهعلق نوغروتسا

 . راربد هل ون ناخدما .رد ( كىسمزاملوا رضاح هنناب رق السعامسا ( هناخ

 ناخ دیزیابعماج . ردیا ماست حور لیعامما خیش هجیک لوا ادخ تمکح
 هشع كنتداعس باب . ردلوفدم هرجا رونم رنو رب هرزوا هار هایت هدنراوح

 یدد ف هنهاکرد بوروس زو ) : ردر وطسم څ رانوش هرزوا یسایاع

 « كب نالسرا یزاف ) ۰ ( نیفراعلا بطق دوعسم افص لها ًاحام) (یتهرات
 نامرک قآ بولوا ندنسارما ناخ دی زیاب رل ( كب نروا . كب ناخروط
 بوروتک هلا راللاص نا دیزاب یراف رخ شپ بواوا پت 9
 ( یمجعلانیدلارخفانالوم ) . ردشملبا نفد هدننج یدوعسم لیعاسا خیش



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۶۷

 - رارلک هبهنردا بوقلاق ندیلویلک هيد ( هديا ماست هنخاص یرلتناما
 كنبرلربف وتققشا لردبا افص عاس هلا هرا دیحوت بودبا شوغا رد ییراربرپ
 «راردبا ماسآ حور هدلاح یرلفدلوا شلراص هنر ر هد سیا هلع یتلدناوب

 ردقەن یہ نوجا ییدتیا باجا قربا یرلنوب ییبط نوجا كما نفد
 بوم هدا نفد ندنفوخ اح . ردشمالوا نکم هدهسلا راشمشدلاح هما

 هاا لاثم نارا ندامم هترارزوا یار تمکح نل هک . ردشقار هحاص

 ا ااا رو نا ملات رو هان العاب هغلوآنارز مف ر
 هج بولوا رشتنم هفانک او فارطا یسهبط هار كيارت ندا لوزت ندامس

 بارت طقف . ردشملیا یطءتیراغامد هلس ثنسلاها فارطاو .كنقلخ هنردا
 لا را ا وود هود ی هل یا بودا لوزا هتسوژوا راشم ناه
 هرزوایرالاح ۰ ردراشعلرا نفد هلنردقدی» :هدکدلریدلس همالسالاخیش لأهرب
 . ردشاوا فرش نذا هد « ران وسلاق هدوسا

 هدنکوا یسهلق نادنز . ردمیظع هاکترابز دس ابب دوق « ابب دنک هاکترایز

 یرلفرش مسا ( ینادنز ترضح خیشلا ) یناطاس برقم ینادمص فراع

 قرع كرفعح اب ترضح نوفدمهدنسهلق نادنز یهدلوممالسا .ردفو رلادبع

 ا و ا زرد هدفك . رداد هابط
 كس هڪ هلسهنام رلناطلس ناروطوا هدجاغا لزق هیملسا ( راراتات هاکراز )

 0 اا هقالطا ل نال یر پودنا نوخش هی هنردا رانا
 ا نئد راز 0 هدلحم لوا بورك ندعم نادند

 ۲ وا مقرت الصفم هدنانع لآ خراوت یتایاکح . ردشغد ینارازم راراتات
 .ردناطلس ولوا ( اباب سالا یجاح خیشلا ) هدنعماج سابلا هدنبرق وق یلسفق

 یاوشیب هدنید هلق یلپاق هدنسهشوک هعلق هب رغ بناج یئاشآ ندوق پوط

 رم جالا مدنرازاب جاغآ « ردمانا هاکترابز ( هدد لاق ناطلس) ۰ ردنایشاتکی
 .ترضح خسشلا ) یهلا راونا رهظم ۰ تقیقح فراع .تشررط بابرا هدنسهکت

 ناغاتب) و (اباب نابلب ) هدنبرق هناخ خلس « ردناطاس ولوا ( یدنفا ناوضر
 ناغاتببولآ راکش هدیدخم یا_.راپ اند اباب نایب ۰ راردنوفدم هدهرت رب ( ابا
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 هن ردا ینا تخم هاکترابز لصفرد

 ترضح ) هدیهدا قیرط هدنبرق ییماح دیزیاب ناطلس زمکیدتا تراز
 نالوا ها اک هدنرزوا یسرب وک لاخبیم .رددشص ولوا ( اا نسح

 ناحشروک . ردصما قس.یفاتم بولوا ندا ا:

 مارقف ( یلوراب ریپ دوم ریپ ترضخ ) ندنارکهتنک قیرط هدنجا یسهکت

 هی و ( نیدلالاج دیس ترضح خبشلا ) نییلع جوا یاه نه هقح قیرط
 (ناطاسراترضح ) نارکهتشک ةمشح رس ناریشدص ناوله هدننورد هکتو

 نوزوا یکاح ناجارذا هدنروضح ناخ دم حتفلاوا ترضح هدنوکر
 هدنروضح لوا ناخ ماس . ردشلک بلاغ هنناولهب هدیزک ددع شمت كنسح
 شدا ید یدسا ترد بولا هد ع هلا نالسرا ید زر ددع ترد

 . ردو ناطلس را نالوا یداتسا رمد ناولم نابلبا هراب

  جاترس یارقف قاتشم هقح لام .قافآ باعق هدنیرق یماج یبرلکب
 ام ولوا نوفدم هدنسهکت ( هاربا خیشلا ) هداز یجتسم مد

 ء اباب داصترضح )نوفدم هدراونارب ٌةبرترب یرشآ لو همام یب رلکب

 كنمرح كنعماج یلهفرش چوا . راردهدوسا هدرب رب ( ابا رضخ ترضح

 (ناطلسنذّوم هاکترابز ) هدنحادابا نش ورُذکت كحوکرب هدد یراود هلق

 هدنرب كنکرام هلل هلج زا . ردشملوا هدهاشم نیعلایار ینامارک هج راک

 نوجا لق كناطاسو هرفک ردققرف کو و یدم دحک نذؤم ترضح

 هلا مالسا یخد یرق نادل رات كس زاوا دنلب هدهسراشم هلکب یتسوق هرانم

 ماقم ) یربشآ لوب هدنکوا یار یلهفرش چوا هس ۰ ردراشلوا فرشم

 ترضح ) ارقفلاوا ناعاس هدنبرق ییابقلاب . ( یوزاک قحسا ترضح
 یک سا ) هدنشاب یار ناخ ماس « زب زعلاهرس سدق ( اباب یلپوط

 هرکیدکی زب نع یکیاوہ ۰ زاردنوف دم هدف رشربق رب یسکیا ( ابابیللت « ابا
 مهدنک ,ردارب یداه ) هدمالک یانثا نوک رب . شعا قداص راب . قیفر

1 



E E GEقم ره  

 0اا كم هح ندرلفرطوب هله نو ون و یودوا مان (لرهقو )»

 یاو دا نالفط . ردهافلا دح یفاطل كنساوهو بآ كنهنردا
 - یراپاتکهح یس . راردعیطلاکذو دیذرو بیج بولوا مهف زيت هباغلاةیاق

 ۱ بحاصو راکلادتعاو فطل هدنناب لاجو نسح یراسداق ۰ ردراشعا ظفح

 ٤ هودع همیار . ردنوغپ وا هني رایدنک یراشیارهو نوزوم یالک بولوا نآ
٠ O E ac ee 

 بحأص ناوسن ینقحاق جوق هجر وشم لوق «زالوا زسقیلاحماج » هدمظعم

 . ارز . رد دوحوم حلصا هن ردا هروک هرادد راس اما . رولو هد ران ایصع

 ۳ هقش ندررد زونه هکردرلدرک اب راک زیهرب تاغ یرارتخا هزیک اپ رتخد

 ٣ رامدا رادلابرغ هح . ردشمامتشیا یزوس دصو شتهمروک ییزو را”
 1 لهأتم هلا برقترب قرهقارب تماقا رک هداروو كرهنکب هلتهج ره یرهشو

 رابدلا بیرغ بح یارشاو نایعاعبج . ردرلشلوا یرابحاص نادناخ بولوا

 .راردیادنبودیق بودیا ناوارف تیاعر هیابرغ هلیالاح نسح هنوکررپ . رارد
 ا یراساس نادناخ مر اصو مط بجنانص « لوم یراتست
 . هلوا یار ندنسهلح ادخ . ردراو یسلاها عضاوتم ۰ ماس « قولخ

 هلیسهوبځو بوبحم ۰ یساوهو با مور یارعش كيب ییرهش هنردا
 ام . ردلکد هان هزذ ندشنوک « هرطق نداب رد اما . ردراشما زیکنا رهش

 هفوص هردا ء لوناتسا . ردهرزوا هرصوش رهش كوس كا هدهنامع

 3 ۱ ۰۰. كنئالس « یارسهنسوب « نیدوب « دارغلب
 ۶ هالات دالب حدم

 1 4 لوساتسا ءهسرو «هنردا ردتنج غاب كاا
 لوبناتسا ء«هسروډ «هنردا سده هل را ول

 ۱ هدنس هجیلباق كنیرب . هدنیوص هجنوط كنيرب
 رانب وا یراکلام زکد هدنسوق موق لوتاتس

 ۰ ناقداص ا ناربلد هڪ رصعل ادعل هدنسهالن راما هردا ةقىقح

 3 ۱ ۰ راردبا رلافص بودا ثاروانش



 ۷۱£ ه ردا

 هدامآ حالسرپ یربیه . راردبا قننایپکن راناساپ ددع كمچوا هدملظم لل

 .راردبا قلراک هظفاحم بودا ناریسو نارود كدهحاصات هل راسونافبولوا

 مدار سولاف .ږدراو یراق رخ یر ندراگ اک و

 یدو: ,نازالوا لوتس السا یکم ارد الف

 ےدن واع حابس كجرک ء ایلو'یا » : هسرولوا لاؤس رک | .ردصوصخ هراید
 دع «؛ كنروتنک وا ندور قاتا چ ردو یا

 بولوا بغارو بلاط هتحایس یربندعواسص ملاع ریقح » : هکمرید .ریقح

 .ندزمغدلوا رومام هنتراز اساو ابلوا هلش رشنذا كنادخ لوسر هدمهءقاو

 ام راطتاسو اح نا رطا واذ هتک :یرنداس رقرق یرلهسو رحم كلام

 .لاوس ندرانا یرهش لاوحا بودا تفلا هلب رارابتخا هدیدروماو نسم

 ههه بودا تعجام هراهمافاقواو هنالحس هت . مدردا قیقم كردن“

 .نمهقیاس . هلدردبا ریرحت نودا دقو طض ییراخحرات كناسحو تا

 : زرولوب ندزوبوب یرطاخ “لست بوشود قفاوم هتمسو
 یلست« شملیق هلبا لاح ررب یلوقه لج هدقدلیق هلاع لزا قالخ

 . ناتسرامو ارا لب « ناتسلک هدنفرطره كتهنردا - هثردا تال هم

 هلیسبحاوت هقجالو هقجاب کهدندحرس نیدوب . ردقوج كب یرا غاب نالوا
 اتم یسلاوح ناروحو یراوح یعدقربش یر یهدندقم شر

 رر ناسا. ناطقالاهعساو هفقح هردا هد سو
 اعم ندیم هات رانآ واج تاا و تار ردا کا درک
 تبنم ردت ههګ راو هلو یهمشح قالوص هفرط لوناتسا یصق

 *ادرا فرط بوسشنح . رد رومعم "یداو ر شعود هرازهلال هلرلهعو نه

 ارق هج راو هب ( هقوتعد ) هقوط هتد اتو هنفرط شاط روم یربشآ محو
 ..ردناتسرامعرب هتسارپ هليا رلکلتفجو هتسارآ هلراناتسو غاب «نادابآو رومعم

 هحراو هنساول نمرج ات رایداو یهدنراسبو نع. كح یع هدنسش بتاج

 . یاکر و تاریخو رفاو یرلهعرع بولوا نیزم هلرابرقو دنک لاثم هطبر

 6 ردراو یرلناباخ یناسشخردو ناتسلحو یرلنوماهو تشد هح راکم



 3 یمهمانتحایس یلحابل وا ۶۰:۷۰.

 ةکردش2اصیصخت مالغ هدنزاسو هدنناوخ ددعنوا هرزوا قاوا ادوس عفدو

 .« یروتنص یر . یراقبسوم یر « یاکیر نران یر « هدنناوخ وا

 در هلکه رک وا هدهتفه بولوا یدوع یر «یروتنصكنح یر .ینحیرب

 زاوا یس ریدقیح ساب . راررب و لصف یتبسوم هرایلدو هراهتسخ
 « کوډ ؛ تسار ؛ اون هدیقیسوم لغ هک افح . رارولوا لاحشوخ ندزادس

 هلا هل وکر ماتماما . ردصوصخح ام كانزوس < هاکراح  هاکهس

 :هدراماقمو زاس هلج . رربو تاج همدا هسلق رارق تسار هدکلهسوب ماّقم

 كنسرارت 1 ۰ رد قو افشلاراد هدهنردا هقش ندنو ۰ ردراو ادع هحور

 زورو تشد. زدم فو یراع ها اشو الخ . زددل وا تارک یراففو

 هسدرد كضا یه ندنس زاکک خم هرهتسخ 5 او هناود 3 ۳ را چ وا

 .كيکوا « نیجرکوک .نولکوس «جاروط .تاکک .ریلبروهسفنٌهمعطا هروک
 .بوریتک هب یلوتم رادایص یناغم عیمج ردق هبه راو هلبلب و كهدروا « زاق

 للع بحاص ردقه هدهنردا رهش كلرهبدبا داشک یثهناخراک نجاعم نوک یا

 ِ . رارولآ "الوذم یامردو نجامم ولرد كيب هڪ بولک هبافش راد هسراو
 ِ 2 0 یا را ندا یا وقت تا یاس

 هد هتفه ۰ ریل رب و هراهتسخ قرن وا خط هرز وا یانو یسوزرا دز ی

 ِ .رولس هلا یاسح ینیدلوا لذب زدقهن كنرلهدرورپ نامی ء طابک .جلما
 و مدآ نالوا تسرد نت » هلا فاو طرش هرز وا یبابلع هبتع كيههاخ امش اما

 ۲ .«هلواهتیرزوا یتنمل كنوراقونوعرف بولوا لیلع هسرول | طاریقرب نده وداوب
 3 ۰ مالاسلاو یالاو فداولایبع هللا ةر . ردشءلوا رب رح همان تنعل هد

 3 .یراو ممرطس ددع شمت زو كس یا هدهنردا -- یرلهارهش كنهنردا

 1 ردلمر دلاق عساو «رلشنا هبارآ ندن رال و هلم . ردراو ماعقل رط تس و دنلب

 ۳ .قل رط هرجا تالحم یسادعام . رد راهار یاطاس قوس یددع زو چوا

 ۳ راهارهش روک ذموب هک ردناعاس هاکتخت ناماو نما ادخدح . ردصاوخ
 ات 3 نوتسک نک هن اراب هل ردالص » ردق و هزاورد ایم التصا هرزوا

 ۱ مرحارهتو < ردراساز واک هلا هززوا لام كعارضم « نوستک ندک



 4۹ هن ردآ

 هقوب هدیرکید ۰ ردرظا هنابابخ لئاتسلک نالوا هدنسهرشط كنءهرخ

 .ردرظان هناورداشو مظع ضوح نالوا رمشعیف امشع یمدنسهزوا تان

 قلزاب ددعزکس هدنجا ریک ُهِق هنب هدنکوا كنیرلهرخ شبق ددعزکسوب
 یک هیون ؛شلدیا انس هلبا راماخ سم كبشم یرافرط چ وا .راورهرخ

 هضوحبوبالغاجت قارب ءام ندرللییسلس یهدنسهروج كربک ضوحیهدنن |
 هلو . رولو تیام هدنراک ات كقاطه هق لالز ءام ندراهقسف هدقدلوا لخاد

 ضاصا هدنرلءهرخ نالوا رکذ كنافشلاراد شلدیا اب هليا زایحاو ماها
 هرات مدرهطوا سا وتلام الام اواو اک یاب التم هب هفلتخحم

 .اتاطروت رتنارسو نکشود هلو توقا اشنا هدتمانآ شف رک کک

 . راردیا راشلانو دابرف راضی ناناباد هراشلاب ریرح هد بوروطوا هرزوا
 هسرعف یمارد قشع كنهئردا هدنمسوم نونح هدرا لوا هدرلهرخ ضعل

 كرهریتک هناتسرابت وب هلا ؟ اح ما بولاغوج یقاشع هدز ادوس شمشود

 بودیادنبو دق هلساسوقوط هنیراندرکلبا راربجشز یلزیدلاب شموکو نوتلآ
 -رداشوضوح یک . راراناب بود هرکوک یک رانا هدنعاناب نالسرا یربیه

 لوایند یمه . راردبا تالک ندنلیق یردنلق یایلخ بودیا رظن هراناو
 تامغن كرازرازه هرجا ناتسبو غابو ناتسلک نالوا هدنفارطا كقاط ق

 زاغآ هلب راتوص هنازادنا یو هدربن كرایلد بودا عاتسا یتبزح توصو
 ۰ یو هود < نیرزو مس نادشق اف ی هدرا مسوم ! رلردبا دایرخ

 « هلال ناشر ۰ لیفترق « یو بش « نیرسنلک « نمسا « یوركشم
 طقف .راردبا بابافش هلبسهببط هحشار بوریو هرلهتسخ یرلهفوکش یک لبئس

 یراضمب . راردیا لاما ینمیک « رارب یمیک هجنرپ و ننهفوکتشوب هرابلد
 ( هولهههوب ۰ هبپوه لهاهاه هآ ) بودیا اشامت نعهرمشم راج شا یو
 رز رلهناود هدناصف رام صوصخاب + راردنا اشا راز نج پود

 . رارروط بولک هربس یرلهناوید یراناوج هج كنهنردا هدلم یراقدرق

 هج رلاهبلع یلو دیزیاب روفغمو موح م : مدروکیشرب بیرغ ایلوا یقحوباما
 ادع هنحور كرهناود « افشدرابلدرد .اود هرهتسخهدنسهمانفقو یرلت ضح



 یسهمانتحانس نیلح الوا ۸
 DIE KDE NIE RE NERS NIE NN ور BIE NID KK eID DIE DK NEMRE DEKI اوج و

 ر راس دغ ید نار لاش لوک طرف . ردص وصخ

 : . ردرلعاد کز كا

 عهدا مالک هج رش بولوا ن هکاس هدنو راو هک - یلاها هحهل

 «قدنالراشقرفاو هلرانا .كدبا هدلکوسجدمحا » : التم .رازارقطو نکرد

 < قدنالتاقا» قدراو هفلرازع ین « قدراو هزابنس » .دلدتا قوذ ع

 . لدتیا ریس بیاجح یب « كدتيا نایرس یطالا» . كدلوك یني
 .بولوا رات یتالوصحمو كبشم ددع كس چ وا هل س یرلناتسا

 .یژوکنا طقف ۰ ردراو یرلغاب ددع كن جوا زوتوا هلج ..ردنارکس تماق

 . نوجا كن ا هدرددب دش یمانش  ردلکد ح ودم

 هدننی یریگ مرح هرشط كنعماج ناخ دیزیاب س ناخ دیزیاب ناتسراچ
 :هدنرلءهرخ و یس ابطا ةسردم » هح هقشاب . ردراو افشلارادرب هرجا مرا عاب

 ء سوقلف « طارق « طارقس « نوطالفا امن اد یربیه هک ر دراو یرلهلط
 يک ا ردا چ ندا ر هر اا : یوتاب میلان
 هحنساوخ ( نادبالا لع یاشاو نایدالا لع ا ل١ ) . ردرالماکو

 كمدا یانبا داردبا راتعاههربتعم بتک هدیط ع بودا 3 هنفرب یرب یه

 ناد کزاو افشا زاد رب مدن | . زارالاح کمردشرا هطاعمو اودا هندرد

 .ضم ند كق هرطقر ندارد طقف . زامهنل وا ربرحت هلا راملقو رب رقت هلا

 ا : مدیا نام یفاصوا

 بوک هکردالاب ق ریکراکرب شمکح رس عدل ددو فاعا روکذم
 ددع ىلا هدرب هداشکوب ۰ ردهداشک یمالعا ءورذ یک یناکماح انشور ماج
 ا .راو فر لا نایک جا هدنرزوآ راتوتس س ققو
 "الطم هللا صلاخ بهذ هنسهورذ ات كربغص هقو راکسرش داتسا . نوزوم

 .لوا هسرسا راکزور ندیناحهن « شما قاریابرپ هرزوا لايم ریمد هنوکرپ
 زونزکس ربک هق يااا ! دداشامن ف « ردنا لبم هنا لوا لع قاری
 o 3 هک ل ا فان افرا .. ردهشوک

 .یسهر رب .ردراو هر رشکیا هدن رب یهدلرهرخو .ردراو یسهطواشقرپ



 471۷ هبردا

 یساوهو بآ هلغلوا عقاو هدنريخا ثاث كعبار ملقا هنردا  یساوه
 رهن جواو راهنس ضعب . ردشق تیاف یشق هدهبزاب یزاب طقف فطل تباغ

 . ردیک رارب هلی مورضرا یشق ۰ رالغاب زوج

 مساق « كب داق « كب یعابص ۰ كب یهس : یرامسا كنرارادمان و كکرا

 ادخ ء اغا یردف « اغا لوسر « كب ناج یم ۰ كب ردیح « كب بارهس ۰ كب
 , هللا هما :یرامسا كنىراتىداق ... اغا دمحا < اغا راوسهش < اغا, یدر و

 . رداوح « ناهما « هاشلک « هدسز ۰ هدنع «هصز « هام رهم « هما « هفقع

 «ناحال + یالتوف « لمدق < لک« نان داهرف یا هل ۳
 نوک . یدربو ادخ كدنوس « یدریو هلا «یدزوو بل

 < راذملک« رانلک « مدکتج : یسماسا كنز راح ۰ رفظم . راشب  یدغوط
 .. هاشدرو « یو هلال ‹ ناحهوا < خرلک « مافلک

 is رولرا یاذغب فورعم هما یشد هود ولرد ید سن یالوصح

 . رولوا هدنناروح ماش قحنآ یسیک یادفب هجرلکبو هطزقو زسقحلق
 یربعش طقف . رولوا ناوارف یابوحراسو یسهلورکو « کم رم . یسهله

 اردشیر یاهج ییاتسلکو لک . ردقو هد رد عبد یالک . ردز |

 ارد ترک نوک نوک ووا ناو سو
 هقوارب . هلوا یثیرق یاولحویوم یاولح یهدهرصب رکم . زاغلوب هدرپ رج

 یتولاتش ::ینددروو اا كغ یاو اب یاو تل
 تباغ یارش مارح . ردحودم یسلقان یاکت لا كنمول اتفش تا اماو

 یسهزوب و وق یک بالج لان یاب قنلاص . راروم یو راکت رف ۵

 یمهدرور اوا تاک اما ء ردروپشم یسهلادرخ یوم ناسا ۳
 ۱ ردود ر هساما

 یاب بولرا یرامع یلو دیزیاب ناطلس یروہشم س ینارامع ماهطالا راد

 . ردلوذم یتمعن هبادکوب

 هراد و یراناور رو كم وا را# یرل.> و عنصم نادر |



 : یهمانتحایس یلجابلوا ۳

 هبارخ ما وب اغا فسوب یساغا هداعسلاراد كنبرلترضح عیار دمحم ناطلس
 . ماجرب كردبا ریمعت رارکت هلغاوا ندمزاول مزاو هدسانم لحم نکیا هناخلف

 .ردقو یرظن هدنراد لیامور نوتب « هدنرهش هئردا لکد هکردشا فیطا

 ددع یللا زو كس ېوا هلح هدرهشو هان داش تننابعا یرش هردا

 ما رجوا « رشکیا هدنرابارس ارزو ۰ الکو ع هکردراو یراماج نادناخ

 .ردررقمقُملو هناخلسغرب هدهناخ كحوک لا نوکبام لقا « رولو صوصخ

 .ریرحت هلیرامسا «راو یراماج رچوا « رشیکیا هکمریلیب ینسهج ریقح هک اقح
 مسرو بب غ حرط رب ( یاس ینارس راکخ ) قحن ۰ رریو لالک كما
 راهصاخ ناملغ هد ارس ی هدلوبناتسا رکم ییثم هکردشلدا انب هرزوا بیرفاد
 ِ . هلوا ماح لصتم ههیزخ یهدنحما

 شه ینی هجنلوا رمعمو نسم هبترم لاک یسهلوقم لاجر -- یسیلاها
 كنر پولوا هدنرب یراسکو راک هنس اما . رولاق ندت لهس هحنت هزو ابو

 بولوافیطل و لدتعم هدلاجو نح یرلحک . رونلوب هرزوا تحت یراور.
 . راردیا ثاروانش یک یرلاکلام زکد هدرار نونکمرد یرازوس

 ناف لمس ااا اا اراد نع درا ب قراعم باتوآ
 یو قوا ا راو يدنا نامارج سهام ةد لعو هقذاح

 یلچ لیعامسا . ردینا رضخ ایوک بولوا ( یاچ رضخ ) هدنبرق عماج ولوا
 اطخو ها . ردا تنس هرزوا تنس یراقجوج بولوا لدب یب هدناتخ ع

 «یدنفا هداز یجناخ ندنتاضف بولوا زواحتم ییللا زو كس ىلا یاملعو

 ا یطخ قازا هدندنساطخ «یدقا دویم یضاقفرق
 ندنفتصمو ارعشلا عاما ردق ید نوا هدنجما رشو هدزعامز . ردروهشم

 . ردرپشرب احاصو ارعش نکسم ءالضفو املعم نم یلعاح . ردراو راهسمیک

 كنب راراتسد بویک هرخاف ةا نوک انوکو كروک رومس یراکو نابعا
 هقوح هرانالوا لالا طسو . راردبا راتفر بودقراص یرایدم ناسلبط

 ۱ رک 0 الا تاو فر یسهظاط بل اما  رارک ناتفخ
 : رازمک هیات همالس یک یللوبناتسا ء رادزک هبا شاپ
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 هدرب ېوا هرزوا هثوط رېن هرجا یه راکخ ندنآ . ردعقاو هدنلوب

 .. ردلکد مولءمیراباب . رارید ( یاطلسرسج ) هرانآ . ردراوراعنصم رسچ

 هدنسهشوکمرا غاب یهدنکوا نارح كنعماج ( یسیریوک لو ناطاس)
 . ردهدنرزوا یوص هحنوط بولوا انعر رسج رب اسم هلیمان « زوک زکلاب »

 رب حنصم تیاغ هدنرزوا یر ,هجنوط ( یس رپ وک اشاپ دجا هداز یکما)

 .مولعم کودبا زوک ردقهن . رولیدک ندنآ هنسهداب شاط روم . ردر وک

 هلا رلکرید جاغا هدر ییا هدنرزوا ادرآ رهن . ردهرظنم اغترع اما ,لگو

 انب ریکراک رابرپوکوب ہرک هج . ردریسلابچاو ةکردراو رایرپوک شلدیا انب
 لاصموف ید ینمز هدابشنا ییدشنا نارخ تولد ادزآ ف ۲

 . ردراشلوا مدنم رارسج ندیدعوط لمت بولوا
 انب « یماوهو بآ ( یعاخ ییفرش چوا ) الوا - یرلماح كنهنردا

 هرطقر ندنرلهق ندنراودورد عبج . ربریک ماه كابو فیطل یرامادخو
 .ردمیظع ما رب ےدقراک یسانب ( یعاج هعلقلاتحت ) . ردلکد لباق قا رت

 :هیمیلس ) « ( یمامح اشاپقحسا ) « ( یا رایجایوب ) ۰ ( یا اشاب مهار )
 .یسیراح با . ردمیظع یانو ےدق زرط ( یا كب دارم ) . ( یا
 .یموبت پوط ) هدنجثا هعلق . ردقوچ ینالساف ( یماج كب دیم ) ء ردیلتاط
 :هجوطو بیرقهعماح ( یعاج ناخ دنزیاب ) . ردلکد فورعمو حودم ( یا
 تبا ( یماح كن لاخبیم ) . ردک ابو ردقاح وفص لهس اما « هدنراتک یرهت

 .یندلک « یراص یزمرق « ینامما رلغابد هدننولخ چاق رب هلغلوا ما كوس
 . ردیوخ مام رب هدنسهلم قق ( یا اغا) . رارابوب نابتخاس یحوروتو

 .یب رک )۰ ( یاجدح ناطلس ) . ردهدننرق نداق هشا ( یعاح اما ب مساق )

 . راربد (یعاج یلج یخا) . ردماج رب اشکلد بیرغو بح ( یا

 me ر وصت رب هرز وا ماخ ص ص ضاس هدهنروق یهدنتواح رب هدو -

 كشا راظن ندفرطه یه . رد ور یذ لکد تروص ابوک < ردشعا تأشن

 ۱ تا ج یاچ یا یحاص عماح ! تعاص یهز . روتروت یک اک
 ۰( یماح یساغا رازق) . ودنا لب ياع ركع ناتو ریس ۲
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 هلراشاط ردق ىسەئج لف « رددعاسم هنسمک هنا نا كنهارآ چ وا

 . دیره رو "ح زف سوف يرازوک ردن ر عنصم « ىلمريدلاق

 ناطب کهدناتسدروک « یسی رپوکراتسوم یهدندودح هنسوب یراقاط
 دس اب وک . ردراو نورا قرق یدق . ردلکد هدلیفس . ردلکد یلاع ردق

 هدف رط ۷# ورک رش هدنسهر وا ات كنامت ربع ٌءرطتقوب ن فردا

 كنب رب وکو هداروا .ردراو هبلاع هق هربسم و هاکمارا رب هرزوا وشراح

 احح هلا ماا رو ص كلو . ردو ر یحرات هد « هام و نرشعو نسخ یف «

 E نامرف هدنرود ناخ مهاربا ناطلس هلغلوا رادهنخر ندنابغط یرلر ضم

 . كنا بودیا بارخ ینسهکت قارضخ اشاپ یناعصم هرق مظعا ریزو هلف رش
 ید ینام یدنک هسک زوب هج لسا ناغزاقو هرم ۰ نخ « یفاوا رقاب
 هنب . یدتبا رومعم كلردیا میمرتو ریمعت ینسیرروک لاخیموب بوریدشارپ
 . . یعرصم كنخحرات ریمعت یلیزاب هلبا نیرز طخ هدبق یهدهاکجرفت روکدم
 1 .حتفلاوا ییرپوکوب : «یدلنا ماکحا یرسح یاعواشا ییاهصم» : ردو

 كرسج هکردشما اشنا كب لاخبم یزاغ هدنتفالخ كالا كسردب یزاغ

 ٠ یجاح « ردراو یع.اج مظع رب یخد هدنرزوا یسهریزج یرهن مش میهدننا
 هدارو یسهکت ینیدلوا نوفدم ید كهاش رفس ندنرلهفلخ یلو شاتکب

 E رسجرب شلوا میقتسم طارصنوجا هدنورو هدنبآ هصالخ . ردشلوا عقاو

 ۱ نیلا باهش ( یسیریوک هناخجارس) نالوا انب هرکوص ندنآ . ردادبی
 ۱ زونه ردنا عورش همظع رسوب بولوا ندنسارزو حل وبا ی دکناشاب

 یحاصرسجو بولوا موحیع هدلح مان هام هدلوبناتسا حتفلاوبا نکیا مامت ان
 ماا هدرصع لوا ینهرظنمود بولک هبهنردا هلیا ناخ دیزیاب اشا نیدلا باپش

 , هجنوط رهن . ردلزوک زکس . ردادب ی رسج رب ربسلا بجاو اما . یدلیا
 ۰ نکردک هرهش هدنشاب قرط ندهنردا .ردنصرو نتتم تیاغ بولوا هرزوا

 . . صما) هلیرابزاب لا یدنک كترضح هدنرزوا سعی رب هشوک راچ هدبناج غاس
 (ةاعاعو نئامعو سخ ةنس ناخ دیزاب نامزلا ناطلس ةرامعلا هذه ءاثناب

 صاخ ی ارس ارز . ردمنطء طارص رب عفاو هرزوا یو راهاشدا الا ات
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 هقش ندرلنو . ردرتم قوس شلاق یلاخ هرزوا لاحو الاح قرەلوا

 لادبالا لمعب مکیلع ) بولوا راهاکرازاب یناطاس قوس هم هدرب رب قرق
 راک از قولخحم عی هر هد ( لاعلا ىلع قافنالاو لالا نم تاستکالا

 . رلردیا ارشو عب نوجا سفن
 كجوک : رارازابنانلوب هدلاح ناشیرپ هدننور و نوردنا كرهش ندرانو

 قلشاط «یرازاپ قیقد « یرازاپ هدام « یرازاپ یسیریوک هناخجارس « رازاپ
 « یرازاب یشاب لاخبم « یدازاب ناخ مریدلس ۰ یرازاب ناخ دیزیاب « یرازاب

 یهآ ردق كيب شب هدهناخغاید . راو یسشراح هناخغابد « یرازاب یمابنام

 کا هنیراجا لتاق . راقیچ راتکیب زابہش « زابرس . اناوتو یف کچوک ناروا
 قرهلوا نامدرک بویمهلبتروق,ندرلنآ ید لتاق طقف « زامهراو هرانآ
 هدنرانک كح رم مظع رهن . رولوا لماکداتسا بولوا رفغتسمو بئت هلتغاید

 «یرازابتآ : یرازاب هبارآ ۰ یرازا نودوا . ردمظعهناخ راکرب شلوا عقاو

 رو یرازاب یاخ رطاق < یداژا هناکنح < یرازاب رغص ۰ یرازاب نووق

 یاد لف یهدنشوقون لبف اما . روروط هدنوب یرلرطاق راطق هل كنامع

 رلیسورکنمویدومن لف ییدردنوک ااده كنهاشداب ناتسدنه هلدلوا بارخ"

 « یدازاب نداق هشا . رارور وط هدماج نارو رب هدنشاب ی رمح هناخجا مس

 نالوا زغولع« یرازاپ تروع « یرازاپ ریسا « یرازاب هناخبم « یرازاب هعلق

 یمهلوبقم تارشح راس یرادنول یبا مورو رابحسک نا هدارو . ردرلن و

 . ردقوح ك

 لاخبم ) همیافع راثآ اتربع كا هداروب - ینداآ رار ارس کهدهنردا

 طولحم.هن رب رب یراره ا هجو < ادرآ هدارون کرد ین رک

 رارد کالا ردقو یدننام هدنمز ئور هکردلیوطو حساو ردقوا . رولوا

 لزنهر هتردا دوخاب ۰.۰ هلوا (یسی ری وک راولک ) یهدنرزوا هنوط هدنالآ

 كنب رپوکو . هلوا یسیرپوک هنکرازوک ترد شعلا كناخ داص هجوق دس

 قرط رب . ردندنعون تمارک یسلی هلیدبا انب هنیرزوا رهن هناوید چواوب

 یضیعو نوزوا هداز یلوطبولوا عقاو هدقرش بناح یحوارب «هدبفبناح
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 نوزوا بول وا مدآ كس ییا یلوط كن رازاب یشراح نوزوا
 تساکلا ) تعنص بارا هحرلحم هدنراسل و نام ۰ ردهارهش رب

 ارز . ردراشمشود هنسهشادنآ صحت ام هقزخو همقل بود ( هللا بدنح

 ء رایجربهد ء راطاب « راح رقاب « رایچهنکیا . ردشلک هلوا هلو اید راک
 ءرایجهقوچ,«رایجابوب « رایجقلاب « رایجرداج ۰ رایجلتک « راجالح « رایج هنپ
 یسشراحاشاب یلعهدنب رف یم.اح نا ملس . ردراو ید یرلرازاب رابحا واح

 ددع زو چوا هدنراسا و نا كمظضع هارهش یلوق ربمد یاب يا یک

 هدنرللا قردر وطوا هدنرلهداحس یرلناوح فافخ بولوا نان اکد ی

e8 00107 روو اک نادر رت یوا نادرکرز 4  
 هتاوغا.رلرربو جواب هنادایم هطرول ولوا .راکزور هق « یل هلت« یزنغآ دروق

 ء هناتوک « قابا هتروا هنابص . رارری و جوباب ناکنح «ناباد زود ءیحوبابیارس

 . راررب و هطروف هنالوا زا یسهغا ۰ رارربو هطرول هتروا « یداق « یشیاص

 « رارر ولداكلرتو رالفكدا شنط « كدا جا [۱] «كدا هل < قاشا هراسداق

 یرلهق هل . ردرازاب رب اشکلد حرفم انب هزیک ایو كاب . رونلوا راک هنوکوب

 هکر درومعم ٌهناخفافخ رب روتسم هللا نوشروق لوک راو نوکلین سلطا ایارس
 هدرایدرب ربقح ول هدنساسا محابس هنس قرف < . ردموژ با كنب رش هن ردا

 رب ریلیسک هراب زول یکی رامادرس داد E مدعا فداصت هلل

 « رد رقمو هاو وا كناىعا راکو فراعم بابرا عح . . ردیشراح هاکمارآ
 اما .ردنکد هناخفافخ انس رک راک لو 0 ر واک اہ

 کھ ندرایناطلس قوس نانلوا رک د ہدالاب . ردیشراح فطلو نیم

 ادختک«یرایشاب تکیب «یرابیقن ۰ یراخبش بولوا عقاو هفرط ررب هلیفانصا
 هدننامز یراهاشداب فلسیراناکد كرلرازابو یشراجوب . ردراو یراشواحو
 تولوا رک هرزوا رلدومع شاط هدنکوا كناکدره هلکلدما انب هرزوا تمر
 بولوارکراک یراقاحاص یناطلس قوس هلج هدنامز کسا ۰ رربو تیز هرهش

 لاق یوشروق 2 عفاو قلرح « هرک هڪ . شا روتسم هللا نوشروف

 . رلرد هنسهمزج نداق : كدا [۱ ]

` OSES 

e 
E 



 ی هنر دا ِ ۱

 ترد بودا قلناسهکت كدهرحف تّقوات كردبا ناغارح لیدانف یرانابساب

 هلراکدن وادخ یزاغ (ناتسدب یکسا) .راردبا دس یرادیدح باب نالوا هدیناح
 ډدلوا مدبنم ینق ییارب اړز .ردقو تمقید ما 9 8

 .ردراو یسهق هناد یعرکب ۰ ردرازاب تاب یسهرشط . راشیا راجالح هدنجما

 بحاصوعبطبحاصندنسارزوناخناماس - (اشایلعیوسراج)ےدہرد
 هکاقح . ردیسانب كنافا نانسهجوق رپش رامعمو یار كنا ا مر

 ندنشید وق مان « یرازاب قلاب» بودبا قرص یرودقم راو ید ۲ ۷
 هوا داتسا هجوق هنیفرط كميظع هارهاشرب ردق هنید یسوبق رایج هنکیا ات
 هدنزو رب مضع هدنشاب يیا «لکد نک یصو 4 ردشعا ح رط نسح یوم

 اما . ردب رصاسلاباپ لرص« یربیه ا وک هکراو یرلوبق یکیرلوسق هعلق

 رک ناسا ددءزو هحکره ءدارو .ردروق یوفز:رصا ا
 ارالد قوسو ۰ ردجا-2 هتقد ناوارف لام بانس نالوا هدنو ا

 كس لماک هحثراو هنیرکید ندوبق ريدر بولوا عقاو هعالوط هبوج ندلامش
 .ردراو یناکد كنبخ شهلا زوب جوا هلج هدنراسیو نی . ردهایهاش عدآ
 كمليافارحنا ومرس ندنربرب هکشملیا ابها یرج هاب وا داتسا یرلکنیخ هل
 و . راروروط نوجا و راو نیحانح هراس ونام رلکنخ رد د

 تولوا اس رکراک ءزولط رربو ناشن ندارسک قاط هح یرارزوا كنوسراح

 . ردراو اهر یلفاق يهدر كرارک نوجا قلوا هداشک . ردیانوشروق
 : ردراو راناکرزاب اقنع یخد هدنوب .راردیا دس یذغم لوا هح یه رازاساب

 ردیرازاب افج په ردقو یفاکد افورب نیهجاوخرسارس مدتبارپس ینسح یوسراچ

 تباغ طقف ردقوچ تمیقنارک عام هدنراناکد هچرک هرزوا فول کک
 یهدماشرکم . ردقو یلثم هدهسورب .هدلونناتسا كنوسراح و . راو ام ولغ

 هارهشو هناخیجاریم هدندرا كنسوشراح اغا لغو . هوا یسشراع هاب

 ءنارکرز رازا لصتم هاد یب ندنآ , ردمظع تارک توا
 باشخا كس هرکه هکاقح ید ناراطع رازاب . ردراو نازازق رازاب 3

 . رولوا ماش» راهعم مدآ ندیاریس ندنسهمار هودا تایرطع 3
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 ا ع یروخ ! راو یرلءرجح مرح للشنط

 .رول آ رطاق راطقزوب هکراو یلنیجرکوک رب شمکج رس هناممآ حوا

 فا رطاقو هود ددع كم ید یعرح هرمش دط بولوا راهفص یسهع را

 ۱ E رظان هلی بناج هرزوا هار هاش :ردلأم رب ناخ رب لاثم هعلق
 : ردو یحرات درج هرزوا یسابلع هتع

 دایآ لدب ییدل واچ !نالان ناخ یدبا رات هنماعا یدید یسک بویلپا شاع

 ۱۰۱۸ هنس

 . ردناخ یینوشروف شلدسا هه هناخ دا ناطلس ماع الا دَ

 اع راو یارک ادوسو راجت ناخ ردق چ وا یللا هقشب ندنوب

 شمت .رولوا نک اس هدناخ یهدنبرق یسهباقم كنسوبق ناتسدب یراناکرزاب
 یجج واپ برنک ابولوا یراطباضو باوب هجهقشب . راو یراناخ راکب ددع

 . رلردلفکتم هنب رلربرب بولوا نک اس قوس لها یابرغ راس هللا یراراکب
 الوا ءزاهاح لط یک راب ارنانراک راس هک یه هدنراناخ راراکب وب اما

  كيهدنجما . ردهدنسهرا هسردم کسا هللا همکح (اشاب سونغز هناخ راکب )
 ۱ ید هدن ون نداقهاد ا راکب ) ندنآ ها راراکب ییکید ردو

 رک اش رایجج وباب

 كس ولاا هدنراناطاس قوس نوتب -یرازآیو وشراح كنهنردا
 ناکا ) مدنسهروا رهش یفدق نی . ردراو راناکد ددع زو یدب

 . ردروتسسم هللا نوکلین صاصر یرلهق بولوا رومعم تاغ ( ناخ دارم
 هدناتسدب نورد . رونلوب هداروآ یساشا تمنق ید كنهسورحم كلام حج

 E نازخ هع هدنر سه .ردراو تالود یلهحاکد زو چوا لح

 وش هرزوا شقنم بالود رب
 بالود یلتاپاق یکیا مرلهدید رلیدلوا بات هوک یاړکتیاظفح ینابسا كنسح

 «ندروزو رز هسربک مدآ هرجا هناخ راکوب 3 یداررح هلا یزارب لزوک ی

 . رطعیغامد ندنسهار ربنعو دوع بولواناربح ندنساشانت یالاک اهنارک
 ددع شعلا بشی ندنغیدلوا اس نازخ زو هج هدانا زب .رولوا
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 داشوضوح.راهناناواد ددعتم ءرلەعاقو هرج ددعشعلا زود چوا ( یارس

 عساو . ردلاع یارس رب رومعم هلبا نیماج هدننوربو نوردا « ناور

 شاط روی ):( یارس اشاپ ميهاربا لوبقم ).ردراو ینادیم دیرج هدنسبلوح 7

 یتشقش ) ۰( یارس اشاپ نیسح یاکنهلوب ) ۰( یارسیبراکب ) ۰( ینارساشاپ
 ار دوم یدمتع» هبمنلس )۰ ( فارس اشاب خرف ) ؛ ( یارس اشاب - 3 ٠

 - تفد).( ییارسكب لاخیم ) ۰ ( ینارس اشاب دوم ) ۰ (یلارس اشاپ متسر ال
 اشابسونغز )۰ یار اش دملا هدا ری ا) ۰( یارس یدنالعاسارا

 رکسع یخاق )۰ ( فارس اشاپ قاحسا ) ۰ ( یارس اشاب لیلخ ) ۰( یارس مت
 ناو اشا ناس یشاب یجناتسو )۰ فارس "۰

 ۱ ردرآتو .هدرانآ تم نالوا رونه تار ل

 یاش باتکلا سیر): ( یارس اثاپ ینعصم بحاصم) « ( یارس

 « (دارسیدنفا یناو) « ( ینارس یدنفا ییءیجهحما زور ) ۰ (
 . (یارس راهداز اشاپ نسح )۰( یارس یساغآ یرحکی ) هد

 .کیاما .ردیلوتروا هليا تیمهریک نوکلمل بولوا یرانالوا زم ولعم رات

 هدر وتسم هل | صاخ صاصرو ان ریکر اک 6 یسھ هلغلوایا نس لولم رلبا 2

 یمیظعیارسنابراک چوا یللا هلج = یراهناخناههمویارسنابراکكن ۴

 «(ایمیلس).(هدامهجوق ) ۰( هدم ).( هیمردلب ) ۰( دارم ) الوا ۰ دراو
 .سحیشع ) هدننرفهبملاس ۽ ( یارسنابراک اشابیعیسا) .ردرل (هدیزبا) 3

 یدو ( یلاخ اشابمتسر ) .ردناخرب لاثم هعلقومظعم تیاغ ( ینارسنابراک اشاپ 3 2

 نارو ) « ( یناخ ۳ رلکب ) « ( یاخ قاق )۰ ( یخ شعر .ردشتم یا "
 نیدلابابش): ( یناخ لاخیم ) ۰ ( ناخ تدامع) «(یناخ هاجوس) ۰(ناخ
 1 . ناطاسوب (ناخ نداق هشار) یسح تاربخو كوس ندرلنو ا ا

 اشاب دمحا هداز کا گی شا نا ر كح رک هدام ناخ دو

 ا هکردشم ردا انب مظعم نار بودا مدهندنساسا ۱ ی

 . هسلوا ات اا. .مهاربا لوقم , هدنسهصق ینح رازاب رانا ا. .:ردقو ىلثم و

 29 كنسلوح تولوا قاجوا زوب ییا لماک یناخ نداق هشا ول

3 
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  BEK RIK BIEهص  e BK RIK DK KS RIK DK DEK DK BEK BKا ا و ا هصوم

 .یدرردتیا حق كرەردنوک ر امظەم ادرس ندنرهش هب ردآ ول یهبدنقو ك

 یتسهعاق هاه نالوا ینتم دسو ییصح نصح كشرادد هل صوصخاب

 هلبرادرمس .اشاب دما لضاف هداز یلیرپوک نالوا هنامز فصا یراودنک تاذلاب
 درهردنوک رادرس هب عا را بناوج < یدشا حتف كرهبمر و ناما نود

 2 هج یک ( قودرروه > .هینبول «رندهجب شا هعاموا .هسط رمچ وولبا )

 هنس 4لرلناوارف لام كس روت م رک هجو اسا یوح رإ تولا حتف یرلهعلق

 « یهاکهرتسم مان راک قآ و یتساجفب هنردا وب بولوا لخاد ههنردا رش
 هاب وا یسهحعاب هنردا بودبا رومع»+ یرلغاب دد-عشع یلصاح یتا رضخ

 كنراماح ے2 هکرکم . هللوا هحیغاب رب هلیوا هدضرا یور الاح هکیدلوا
 گد نال وا هدنس هاب 4 ردا و . هلوا ۳ یرهش ( لهشی ) هدن رابد نالآ

 زاوغرا.لوف؛نمساب ,ناحر «یناطخ «لینس.هلال «هشفنب و

 اوکشمیلا ماو لیق رف ی «یواش«نرسن « قبنز وا :نرز

 ۱ !هصالخ. ردناخ دم ناللسهاکظن نابایخ هشدح قد زامهلوپ هدر رب

 :هرذ ندشنوک مرطق ندارد هناخام ک ریفصوت «ردرصو دا هدنفصو

 هنلاحردق وب قا هلا ث کم نزک چاق رب ارز هاا تار وو رک

 د الام ) بوشلوا كسما ققدت هليا تقد لاک ٠ كداس هلوا

 ی ویو یدازاب ینالوا فور ا ةار لع طاح هد ( هلک لرتبال

 ةحغاب وب نالا اذه یلا اما . مالسلاو یدناوا مالک یط بولوا افتکک |

 نوا ندهصاخ ناملغ هداما هبانعو هراکشو دص هلا هاشداب ولتداعس هدا ربع

 : بولوا رایت نالیع ناوج نامادخ لکبو حاسم یت ا كان یا

 .:رومعم ردق ییدمش یاربس وب هدحران رب چیه . زارواوا ناطاس رادافق

 كرش . هدا رادباب نارودلا رخآ یلا یتیرومعم هللا . زامهلواو ردشمالوا

 اس ا دورو تک نوکرخا سه یزاد,ظع ناتا
 .. هدر, زکس قرق قرقاب هلا ناعما رظن هننورپو نوردنا كرش بوق

 . . ندیناطاسیارسکیا زمکیدتیا ریرحو .مدروک ناتسرامع یلوتروا نوشروق
 شاپ دمت یللوقص ) ند لج ۰ ردراو ارزو یارس ددع قرق زوب وا ادعام



 ۳ نی تی ۱ NIE )یک NIE یک یک یک یک یو

 ددو: ر اموشخ امو نولو تکوشو فرت لا ناعلا تاود ردق هتک
 هدننابش | هنرداوب هک ځا تبغر هبازغ هنسراید نالا ناملس ناطلس هک

 ةضور ایوک کی دیا نادابآ و رومعم ردقوا یارسو ندلجا وا . یدرالشق
 ۰ یدبا نانج غاج

 رم بولوا هدرازهلال هباپ سپر هدنحراخ یلاش كن هنرداییمز كانهاب وب

 فرط رب « ردرپ رادلوصحمو مساو یسهریزج شما هطاحا یفارطا هجنوط
 « ورس « رانچودیب تخرد شیکچرسیاس جواهشراوهتسور وکهناخجارسات
 ندناقولخم سانجا هرجانابایخ وب . ردراز هشيم رب نیز هلبا جاغا هرق « قاوق

 رب لونج بناج كغابوب . ردراوراراوناج یثحو راسو رویطو شوحو هک
 كنا . ردفوسشکم هفرط وا ینواه باب هکردمظع یارح رازنج

 شمکچ رس هبامم جوا هدنطسوات كنارح روک ذم هکردتلادع رصق یهدنبرق
 نارادناک میم هبوط لوا . ردراوپوطن ولار هدنسالعاةورذ ڭا

 تراہم ضرع هدب راب رهش روضح بوتآ كن و كاد اا زوشحالسو

 بناح تن هاب وب + رارولوا دنم هرهب با یهاشداب ناسحاو ماا رها "
 و - ردراو رابزتنع :لطا نوک اوکو راروخا نما مدار کک

 لاثمایرد یفرطیه ارز .ردقوب یرلراوید لاثمهعلق هدنسهعل زابناوح كغاح

 رب تاقرب هجهداس . ردقو یحابتحا هراود ندشدناشوف یرهن هشوط

 هدردزورو بش هليا ناجغاب ددع كيب چوا یسیشاب یجناتسوب . ردنیتم راوید
 . هردراو نانمّوم هاک زاغ هدرازنح "یداو رب نالوا یسفرش بناح ۰ ردنا

 هداعسل ازاد هلبا ناشاوط هلح . ردراو نواه مرح لام هعاق هد هغ نورد اما

 م شک نا جوا یرصق رب نالوا یلاعندنسه . ردمداخ رد یساغا

 هدناق ره بولوا هقط ید .ردرصاق ناسل هدنفصو هکرداغامج ةدعاق رب

 ناخدحاناطاس » هدس ۰ ردراوراضوحو هیقسف «رانشنهاش .راهرخ ددعتم
 نکل ۰ رومعم « یرصق منار ناغدارم » هرکوص ندنآ ۰ ردراو « یرصق

 هنردا وب یتاقواصک | هلخاوا لئام هراکشو دیص عبار ناخ دم ناطاس

 هربزحو یتسهعلق راونا هدنالا رابد و لدرا تالا بودا را صا هدن مش
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 یرالارق هنردا یکسا . ردا رس ییدلبا ان هدحتف یادتا كراکدنوادخ

 یلج یسوم یارسیساوب هدمب . شما راک اس هدنبرق یسوق سابنام
 یدریدتسا انس مظع روس رب ینسورابو جر لاثم هعلق بودا عیسوت .

 ر هجالوط ندعبم لکش . ردا هطاحا ےدآ كبب شب یعرج رادام اراد
 هلامش بناج بولوا عارذ یعرکی یدق كنبراراود ۰ ردیناطاس یارسنامهم

 هنیرارفس [1] سورکنا ناخناملس و ردراویسوف نوع 3 رج ریایجا

 ییرحکب كيبقرق بودبآ رامعا ییراهطوایرحکیو ینارسوب هلکا تبغر
 هرزوا قعروطوا هدیارسو یهصاخ نال كس dF هژردا هدامآ

 تو ناتو هاو هطوا صاخ و رابلاع هنااود ییتع یارسو

 ی ا غاب اما . یدنبا ناداآ هلیرهطوا « رال زت « ریتافوط « رالک
 ځرات . ردلدتعمو فیطل هلذلوا عفت ییز یساوهو بآ نکل . ردقو
 هصاخ ناملغ نالوب ااو وشن هدنوب هلفلوا عدق ۸ اتمام ردە ۷ یمانب

 هن راد تداعسبولوا رمعمورادروخر هتلا یرامادخنورس و نوردنا راسو

 مالع كس ج وا هدع دق کا مو هزز وا ناخ ناماس نوناق . رارولوا لا

 چوا كردا نونف لیمکت بوقواو بولوا لوغشم هلتدابعو تعاط صاخ

 2 یر اهح بوک" هازس کی هن رل هتم بولک هتدامس تا هلل و هدهنس

 . . ردنطالس هاکرظن ر هلون ینارس کسا هنردا هتشيا . رارولوا هدی را رهش

 | . نیمآ هلوا نادابآ و رومعم هدناثع لآ تسد نامزلارخآ ىلا

 نایابخرب ی كل ارق هن وردا هد ءدق ( یارس یسهاب راکنخ )

 - هنابوزنم ندقلخ ناخ دایمدیهشتعلا دعب . یدبا لبلب و لک ناک بولوایروق
 یو بودا اشنا راهروصقم ضم احاحو هعموص رب نوجا تدابعو تعاط

 هرجا مرا عو ق نا داره هجوق یردب حتعل اونا گو ردنا رومعم

 لک ا ااا ناخ هو راشووخ خاک چ راک رهن هجنوط
 - هیرصغ ناخناملس ات لاشمرا غابوب بودیا رثا ررب ءاشداپره :*ردیا ثادحا

 . كرك هسلوا هلا ند (11000708) ردکعد « راج «سورکنا ۱ ]



 6 ۵ ۵ هلردا

 صممم مجممصم مجص مجمع صمج معصوم

 اچ یسبع) ۰ ( یسهمشچ یاج یسوم ) . ردهدرب رب نوا ( یسهم

 ۳ « ( یسهمشچ عماح یسا )۰ ( یا نا مرو ا ۰ ( ى

 .شاطروع همشح )۰ « ( اس ناطلس همشچ ) ۰ : ردددغ ىلا ( ی

 ۳ ی ردهدرب له ك دام ەچ وق )

 7 ةرروا ی-هرح رظان ههار هاش ۰ هدف یلاخ 11 اد اا

 2 ۳ : ردوب یحران نالبژاب هلا طخ بهذم

 7 ر یابند یدلوا رثوک أ ام افصا بودبا دات ید د

 ۰۰-۱ هلس

 9و ید( یاد لع

 نا ب . رادو ا و مور یسهلجم دا ردراو هلح ترد د نوا

aNهدنبرق  e eد  

 . نمهلیک ندنرلهلح ندنراناغفو دایرف بولوا یو موق یطبق ی 1
 . بولوا یرلهلم ناماسم به رادلحم ی هدشوراو كوس هقش ر

 ۱ به :٠ یرامسا كني
 4 ایا یاشاط یخ هدارم ۰ نسل ار « یساجم ر ا ِ

 0 + یسهلم هفرش چوا « یسهلحم عماح سا ۰ یسوع هیمیاس ِ ی
 ۰ یلح اشاپ مساق  یسهلحم یاد لیف ۰ یسهلحم ر

 کت »7 یسهلم ننداق هشا « یسهلحم هرانم لزف « یسهلم 0

 1 . يسهل هات ی ناک . یسهلح یا طاق

eي نا ماسالا يا هنناغع نطالس یءدنربش  

Ewیزاغ یحناف و ار یسا» هدلح مان یاس اوت هد  

2 



E 1نفد هدسرف هنام  N. u 

 لاها هنردا نوت هلغملوبب تاذر ندمارک هم یخد یسهفلخ ۰

 بولوا هکترب رومعم ناالا اذه لإ . ردراشملبا لنمو داقتعا

 Ed E راردپا دنحوت هلا ارک تبعه

 4 5 ERA  ردلکد

 کت هدننرف یراز جغا اا رع ي نلتوت

  .فاقوا . ردنوفدم هدن | یدقا ناوضر ترضح قیرط یاوشب . ردبتولخ "

 ۱ یجتسم ترضج خیشلا در . ردلودىم یتعن ههدنورو هدننآ هلغلوا ناتم

 0 ردیسهناتسآ ولوا كنتولخ قیرط ( هرس سدق یدتفا مدارا هداز

E.ردمظع هاکترابز بولوا عقاو هدنرزوا هارهش هدنسرق یماح  . e 

 یسارتف « « ردهکت كحوک رب هدنید یوق لهفرش چوا (ناطلس نذوم ر

 ۲ ت و هاتف نما کد مولعم قرط اما . ردقوح

 ۰ هناکجاوخ دنبهقن یرااساس هکردرابقاحسا یسارقف هلج ( یتوراکقحسا وب
 . . ردهکتولوا رب یربشآ لوب هدنکوا یار كنعماح یلهفرش چوا . ردیهتم
 .. ٌهناتسا هنهکرب یربشآ لوب هدنفرط لوص كعماج ولوا ( اب دنک شاط ۀکت )

 .عولعم یسینابو یت!رط طقف .ردمیظع هاکرظن ( باب زسفوتوت کت .ردناکب زوا
 هدا هفطع رب یرشآ لو هدنلاش كنیرازاب جافا ر ا

 دهفرکش کاو ا مرا هشدح . ردناشیورد ةناخنامهم رب نادابآ
 ۱ میدق . درود هاکترابز هدنس هل قق یک راید و راحوا)

 هلال ودح ین هی رود تسد ناو نابرقندنناحه . ردرصتخحو

 1 هک هدر عفن رع رب هدنبرق نیداق هشا (یسهکت رابازتش )

 ۱ یسهکت ناطلس دمح ا هحهرق )

 و هج ا ا كنس رهش هنزدا

 : بحاص كس هڪ هلغملوا هع دق هد لو ردق و یحابتحا

 راز ۰ ی تالحم نوجا 4 e هدنورو

3 



۰ ۱ 

 or} هن ردا

IDIصم صم مم مممم صم مم صمیمی  BEهمان ما نما  DIE 

 ندکسا بودا ترابز ینسهکت رفعجاببنالوایمظءا دجو شمرک ندنسوق- ا

 ید نا یراونا رب دق رص كرد كردا دارا ۍرانو دمو لتاف شلاق

 هسرزوا بولوا موح ص هدەنردأ | ی لرد كردنا راما هرزوآ"

 یودب . یدعس ینارقف رک . ردشهلوا اب لادز خش
 هدنج راځ یسهلق نادنز كرهه ردا ځنو .ردلکدرومعم یقو . ردراعار

 هدرشزورد ندنآ . زدعدق هکنكحوک ر هدزوا ما یارط ی
 مان نالیج یهدنبرق دالآ تشپب دادب.( ینالیلا دداقلا دع خیشلا هک

 نالوا ارآ هلولو هدناتسدنهو مور قرلوا ماه خىش بودا غواط ندهداب
 یرلبوسنم قبرط رداقلا دبع ترضح خبشلا یادمص فراع یابر بطق

 هکت وب . ردلکد ندنالک کهدمج رايد خیش ترضح . ردشملپاب نوا
 هکردهناتسآ رب بولوا هدنسمر حش سم رب رطان هب ون ه دا مان ) یراب درو )۰ :

 هل نادم دحوت رب و یدصحوت لها یارتف ددع كس ندنافداص ناقشاع

 قا اتا یرالک «یخطم «شلوا هتسارن هلا رل هرج ددعتمو هتسارآ

 بولوا عج راهللاب فراع هج راک نوک هم ها .ردهناسا ر روم اا

 صقرو دحوت » عرش له E راردا قوذ كردبا رک ذ تو درج وت

 هلح رانو طةف ,رابدلوا عیاشل و نعط زادنا كنسه هقن أط وا هد « ردمآرج

  Eو و هللا اورک : دا ) قرهمزول اقا اأ بولوا شوباع (

 ةللارک ذ ىلا اوعساف ةعْحا موب نم ةولصال یدوناذا اونم نیذلااهیا اب ) و

 هد (شرءلالوحنم نافاح ةكملا یرتو) و هاب راهش رش تیا ( علا اورزو

 بودیا افص عام كردبا ر ودیکردیا نادودیناجر شرع هلیایرلهزا وا دبح وت

 ااصاهم هدلاح يدلک بولوا دراو رلما ره .یدرلردا یرداق نايا

 هنعاو هظم .ریدما مارآ ناو ندەلر ییراب باح بورود یر

 ا و یا ظعاو رب دباع ۹ ۰

 داردک هبهنردا هلا ناخ ناملس نذا هدنداروا ا اسا ندرصم ا

 سشتلش هکت رب هد هداروا لر رم هدعل و شملنا ان یەکتو هداروا»



E ۲ نر 

ona SENEK DDE BEK SE 

  .«یراقلاص < ا n SS E یرلکندنخ

 يدك لا ندنرلیرد سوماح ناک هق ٌمسلاءرقرقویراقرطمو هتسدرز
 ا هتنک کردو . ردب ولصم هرزوا یراتبخم نادم یناولب تالا ناولا هجو
 ۱ .عقاو هدنزوب 3 ثكنسومه e قاب هدشرق یموشراچ اشاب ىلع نا

 . ردیسهکت راش زوک
 ِ مک یور نیدلا لالج ترضح ناشیورد هکت

 . :باق روتسیم هلبا نوشروق . ردکناخ دارم هجوق . ردشفلوا انن هرکوص

 7 ًاطخ هدنسورجا نکیا هناخ یولومرب می ظع ترامعوب .-ردراو یرامیظع

 ۱ ا ا و تار رو ا مچ الوان
 ترام هناخ یولوم هدنلاع نادم رب هدفرط لاش كمرح عماج و هد

 ` اا ارم غ لاک ہا تلو اب یراهرج ناٹیورد هسردم

 ِ .نهیاش ورد زواحم یزوکا کردشلروتک هدوچو هناخ یولوم رب 1 اغاهح

 ِ  -«هاکراح «هاکود «هاکس هرزوایراعدق ن ینارطم نودا فز عامس هتفه

  یمهمانحایس يلچايلوا

 . "ارجا یراماقم زاح ۰ یدروک « ناربذع « كاهوب ۰ ینیسح .اوث «هاک چ

 رد زا رف دا تشازت زا نه 3
 و امص رکو یراءودق بودا فال زیان ییاشیورد عی

 .فلکم ِ . ردرآو یناشب ورد ناوخ یوم فرامعم تارا هزک ابو اب

 ۱ . ردمظع فو

 : ,نالوا نوفدم دا ىس هلق هدلورناتسا نادنز خش ترضح هک

  .لوممالسا هدنفالخ هادىش را نوراه بولواندمارک هباح هک ناطاسر فمج ابابدیس

 ۰ :دوخاب ءومسم نوحیکیدلبا مت هلارقایوک .ردشلک هلبا تالبحابا ( هسروفکت )

 ۱ سم هلس رانایاسرخ کم شعح باب . ردشلوا موح ص ندریخز ضم

 .ندنرهاتط قرع اا هد ۰ ررر و رارذن هسد ( تزلا قح ) بولوا

 . .ناطاس حتفلا وبا ( یراترضح ینادنز خیش  نوفدم هدنسهگت هنردا وب
 | ,لعهبج .ندنسوف طالب هدد طالب بوللو هدنحتف كلوبناقسا هلا ناخ دم



 ۶ ۷ هب ردآ

9۶ 

 اش نوچ ا ررورنه «رورس «روالد .روآ روز «یناوت زو روک یهناتسآ و

 . ردشمء و قنور همالسا زکنغ 4 اقح اما. کک

 هع و هد هتفه بولوا عج یرلروالد ییا مور نالوا هدنو الاح

 يک یرانارق بحاس كناس شلوا قرنتس هغر زا ٩
 ندیسوب تسد بود ناس ررر نان اتو ججش ۶٩

 هتشکهدنبحم نادیم بوایکچ ید كنابلکب وشوقوط شاب لام شیک ءرکوص
 هکاقح .رولوا نادرکرسو هتسب مدو ناربحو هلاو مدآ هدنرلکدتا كلرک

 ناردامهلح بودبا داش یش رش حور كنو رابرب دوم نالوا یرارورب رب

 عىلمي ا غاب را وهاس كنس ینمز كن هناتسا و . راردا قیوشت ها نع یعالسا

 . ردەد ص نادىم رب

 . ربلک هرب یسافق وا هسل وا و ینغانا مدآ ناسوا لها

 چوا یا هدنادبم و نهارم یو هنهرب اب یررا تعاحش نادم یا اما

 زوحوا YT لاح هد .راردیا یتشبلا هرزوا غاب وب تعاس

 هسک ابكنمصخ هلبا بعل رب هتلا . رلزدبا ارجا یراناولہ وح دنب شقلا

 ندامراص اب ؛ندنشنامما اب رد ندا دنوكا ند
 ریازج اب ,ندهمالشاط اب « ندهمکید قاوق اب «ندجک صوت اب ,ندهمسک اب

 «ندیقشاب «ندهمغوب اب ءندنرک اب « ندهلاوه اب «ندشوق هرق اب «ندنسامراص

 رب كنمصخ بودیا لمت هرب كناربک هتشک لبح وب لصاما ندمت ناق اب

 وزابروز هدندنعرلزاولهب اریز . رولا ماقتنا بوت[ ندن| بولوب لفاغ یلح

 یزوقط ,نواكلرا هدنناسل رلانا ارز .ردکلرا ندکلرا هلبح اما . ردکلرا

 «قلروشحالسهرانالوا یتفبولوا رفس لها .ردهیو هک اقح . راشعد هلتح

 . رد وب ترضح تنساکنوح . ردندمزاولمزلا تارک هتشک

 را نارد هک ناشب ورد تفح زود هداتشوفیص هدنسهنکت ویک و

 رلردا نامدا هرزوا یلواب ر نانآ بولوا

 ۰ لغم یرلهر ددعتم « ردرومعم اما ردلکد رکراک هجرک هکت و

 « یراباب ندریمد كن راناول فلس هدننادیم . ردراو یس هحغاب لهس

Eفک مت از ی و نی  



 یمهمانتحایس یلچایلوا 9۰
 9۲ NEDE )یک )یو

 یجوقرب ندفرط اشاب ینطص» هرق لاطاق .رونلوا لوبق یرلاحر . رلرید
 لاش كس هڪ "ةعاطا هیعالاولوا یخدوا بوک هاشاب نانس قابا قف یئاب

 لماک هلا ا و راهطلاب بودیا عج هنشاب یراتارشح لاقچو

 . ىدا ےدق یان و مفع وا نوت ها . نایدتنا مدهنمم هلح وک هدهتفهرب

 یزاغ حتفاادع . یدیا شعلوارامعا هد رضخ ماقم یخد حتفلالق یسارو

 راه رخ اراک ددمش لا اتعا هاملاقوف یو یرات ضح راکدنوادخ

 ۱ یلعواكب لاخم یزاغ هدنحرات ۸۳۱ .یدىا شمر دتا اس رات رامع ءرلراہنا

 نوک توک ریا یو رااخ هاچ ددمتمو هناخ ردنا هفرطر ہهدڭكب ىح

 . یدردن ود هتشوم بودا اشنا ور هشتم

 یرانوشروق هلم بوروا یداهرف كنولوک ندهمیق هناداآ هیوب
 .رایدتروا هنسهبرت اشاب نطصم هرق هدلوبناتسا كلرهدبالسحت هرلهبارا زود هڪ
 نا شیوا رقاب ددع ترد نوا ناشانکب ناشورد نروک یلالمرب لاحو

 یادص هلال كرهلک هیارآ رب هلم هدعب بودبا میلست هبیئاب یجناتسوب هلعرش

 یربرهبوکج ینابلک انف هنسهلج كرانالوا بوس هنیرخت كنهناتسآ وب هلیدناب
 ےک كنکنالک انفوب ادختمکح . رارولوا رامرات بودک هاش هرابدر

 ندننابعا هنردا هدمب ۰ ردشمریدتبا لتق یناشاپ ینطصم هرق ناخ میهاربا ی ا

 یهاکراتن كهالءایلوا كيب .رایدلوا د مهل راندیا ضرع ینماد نا هیکتوب
 عادناخ دمت ناطلس هک ات بولاق لطعمو یلا تدم لبخ یلاع ماقموب نانلوب
 یارسربهلیاعماحرب بودی ظح نداشکلد ناکمعفتموب بولک هب هنرداهلتداعس

 هکردشملوا انب میظعیارسرب هلبایلاععماجرب هدهنسرب بودیانامرف ینسملوا ان

 ناخدمت ناطاس هنسابحا كناشکلد ماقمو . ردرومشم یفاصوا هدنهحه .

 ترضح هدننارس قلرضخ و هللا لظ هاشداب ناه .ردشلوا باس یرلت رضح

 رومعم نارودلا رخآ یلایخد قل رضخ کتو هلوا رارقر و رمعم یراورضخ

 . هلوا"
 ندلالاح دس هیات بن چک رادحشر ی ا نا رک هتشک هکت

 نوجا نوسلو قنور مالسا شوج راکدنوادخ یزاغ حتفلا دعا . ردناطاس.

۹۹ 
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 هاب و ۰ رآ مهدی تارخ هر هغمراو هنتراب ز . رددودسم ناطاس هرخ

 نیا جارس دم ریپ هسردم ) . ( قلشاط هسردم ) ندنا . ردهرخ فوخحرب "

 .هردرومشمهلسما هح رس س ودم و + ردندنرالغوا ناضمر رومش(ناضمر ۶

 یراسردم «ییماح ناطالس ددع ترد نو بولوا ی .ارقلاراد ددعم "

 نواوروکب رقع ر ءریثکن باع . ظفح لء بولوا عج ار او

 هل رائراق «هلنراذخام بوئلوا توالت 1 .هببطاش باتک . یرزج باتک

 : رر دیا اعا تافل ها ل لا ققاتو قيقحت

 لمکموفلکم ندهلح .ردقوح یخدیدطاراد كنهنردا ب تیدطاراد
 . ردیدطاراد یناث میلس ناطلس نانلوب رومعمو انب ریکراک روتسم هليا صاصر
 . ردشدطارادرب طورشم هراماهترد سسفمو ثدحم ندهد ءالاضف

 .كنعماوج نیطالس ددع ترد نوا الوا - ناو دجما نالفط ۷

 راتو هدش رک دنع هتسره ۰ وواو لافطا تیک رب هدنرب سه

 : قدصت ندغفو تناح هبطعو هرصو سال تاق رر e نادوقوا ِ

 .تربغعو ته هسرارورسو قوش دادزا تا بلاط لوا قرهللوا

 ندن هل ناخ میاسبتکم ءناخدم یلح تم ۰ ناخدام بکا .رلردب|

 1 ۰ ردرومعم

 ناجا نازحا هلک مدقم ندهلج ناشیذ ناشی ورد هکت فاصوا

 ترمضحءاکهکت یخدهدننامز هرفک (راکنخ هددرضخ ترضحهکت) راشورپ ۰
 ..بولک هدد رضخو هدد هاشرفس هلمندا یو شاتکب یحاح هدعل . یدبا

 ر وہم یمسم لما قل رض>الاح .یدلوا رومعم هدن راکدلباثکم هداناتسا ون

 فن رسم ر ااه فطل ی-اوهو بآ نکل 1 ردناشاک ها و قاق

 2 نوجا ج ره ییبانص لها هل و قراعم تارا جت كن هردا مس هلغغوا ۳

 .هخالشاب هقلوا عج ماوع یارشا كيب هڪ هلسس ران | ندنر 2

 ناخ ھارپا هدنح رات ۱ ندنشدل وا تاسام یرلتحارتسا كج رش باحما "

 ۰ -اتکب هکتو» بوردن وکرل رضح ض یعد دلب "یلاها هباشاب ییعصم هرق یریزو

 .«زرءدیاحر یهاشد اب صا نوح, فرو ۰ رولو ها روثو قسف هڪ هدنایش ِ 3 3



 . یسهمانتحاپس یلچایلوا €۸

 هع بولد « مالسلا كلعو » هداز اشا لاک . ربد « كاع مالسلا» بولوا

 ۱ اکوب . مدرب و یاما هللا کس یعدالواو لغوایا» وام ندلاقو لو انوک

 هداز اشا لاک . ردک بود « ناسه:هرکوا ینالص طئارش بودیا میلعت لع

 رووا لرد لک یدنکب ودا نا رق ملعت هک اب موصعم لوا هلا هللا مپ

 . لغوا یا » : ردنا بولوا یهاط رب لوا ندراود هن هدقدلوا یفاش تفو ات

 ندنرلکلم هنحا ن . نسهلوا لئات هسرادتداعس 2 ندنس هللا

 تناما یدالوا هلند اث ثکم بولک ههرخو هکدنچ ره ہک .اممان ( لئافصع )

 ءرارداقلزارد تسد همولغوا بود اتناخهتناما هللا 1 1 دک ررو

 هسک و هسرغ مولع عج کی زاو هستش . مردنا لق یرانا یخدن

 یحافرصم ماهرب مان ماس یلغوا دیزابوب .لوا نیلقثلایتفم .نوسل وا فشکنم
 هنجا ید هدن | «ردکلم مرداربرب من هدنآ بودیک هرصم هلکن | .ردقجهلوا

 د . لوا نیلقث مالسالاخیش ندکفرط غاص همدا ی ندکفرط لوص

 قدصتەارقف بولو نول ا كب هدا | كەداجس حایصیه .هعاعمط هنیاکرچ

 ٠ . رولوا باغ ندراوید هن قرهلآ یدالوا بودا رلاشو اعد همد « هللا .
 ماما هدنکوا یسوق هکرروک هحنقبج هرمشط حاصل ایلع هداز اشاب لاک

 .یهدازاشاب لاک . راشعا یا وص بودا رضاح توات راتعاحو نذومو

 هداژ اشا لاک . رلردىا نادزب بولاق هدنحا تربح و هلو مدن رز ک

 تادر ننفتمو لضافو مع هلبوا بودا نوت لیکت نوجا راز تک

 ۰ . یدیا رصع دن رف هکیدلوا

Eر ەم هدن رصع یزاغ نا نا تب بولوا نیلقلایتفم  

 یالسراد نکیا مالسالاخ ث هدلوسالسا بولوا لو زعم ندنکل رکسعیضاق

 و یک یموا هرجا کیک روم مدنراخ یسودف هنردا بوالمالس

 ۰ ردن وقدم هدر ونم دق ص

 e تراز حاصلا ىلع یسربا هه ید ران اح نالوا ع ورصم

 . رولو تح یلاعتءماب . راردبا لوانت لس ندنک اب

 زرا تا ۰ رددرخ و 5 و ( هن ردا ( بلس هردو عافترا كناذوب

TE TEYتی ی ام تام سن  

ONو شک هک  

 و ی عن شناس تر
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 هب ردا ۷ ۶

  RIESE ۱یوم  NDE NUDE RUDE ODS BETI NODE NUDE DUDE NDE RIENCE RIEمع مع  WDE NDEیک

 هرخ ر راح هدهسردموت ( هداز اشا لاک هسردم) . ردرومعم تاغ فا

 دودسه یاب یرلهنس هح بومهلوا رداق کمرک درف ر ندنکبدابا طب

 هدنحرات رد کر تام رو گیم رخا- . یدرروظ لس قرەلاق

 هنردا نکا لبلاط یلچ دما هداز اشا لاک هدنرصع لو د زا ناب

 وزرا ۱ هدلیصحت تدمرب هليا ثکم هدرپشوب بویارغوا هاتحایس هنیرهش
 ههسردمو قرهلوا قداصت بودادایم كمابا ادم رارقیاحرب ندا

 هرج یلاخ هدصهسردم ءالنم » دنگ دتا بلط هرححر ندماعسرد . سیلک

 . هسمیک ندنکیدلیا طبض راینج هدینآ بولوا شوب نصهرخرب قجتآ .ردقوب

 « رولیراقبج یشن نوک یستریابولببهناب هجیرکر قم | ہدرلنریک . رویم هریک

 .زکیدیا ناسحاهزب یهرخ لوا افطا ےناطا۔ » :هدءداز اشن لک : را یار ّ
 . رالشاب هباحرو رارصا هید « لهروک سرد رادقمرب "کرتو ات ندزکباچ

 یک مکیداب دوس هتشلا طقف 0 ما غیرد ندنس « مولعوا » : سزدم

 یشهننوکیستربا ۰ابمدلیوس .كدروک ررکم هد مهو كدروک یرللاح كرانزک
 هز, یهرخ لوا دابآ دایهج یه » هنس هداز E رد « روقح ههرشط "

 ماح رتسا یزکماملیا در یرقفو هتلاءهردمات او باد .زکیروم 4 دص

 قرهیمهنابط یدنفا سردم هجرتسوک حاسطاو ماربا هجرد لاک هبد « مرایا

 ینوش طقف .یحاتفم كن هرج هتشيا .زکسریلیزس «مولغوا» :هدیارطضا لاحرپ
 ترابع ندهقیقد چاقرب ردقهنره هلدشروک .قدشونوق ردقوش هکمردبا احر

 یلوم بانج هکهلوا « زکیدبا لالح ینقح ترخآ . ردمظع ىح هدهسیا
 . رد « هیلبا ببصن كمشزوک هدنیراب

 ءراچآ یتسوق كنەرج هلاهلامسب بوشاللالح هلیا سردم هداز اشابلاک

 یسهرخ كنءداز اشایلاک سردمو ناباوب اشعلادعب .رروطوا هنرزوا تسوي

 یتیم تامزاول یریغو توباتربو یوشان رب هرزوا یراهعدق تداع هنکوا
 . رلردا هدامآ

 كراو د ناه نکیالوخشم هلسرد هدازاشابلاک هرلب لافص یار تکا « «

eنانا هلدالوا ناوج بوڪر هدنلا ناونا رم رب بولوا قش یا یرط ق  



 یمهمنتحایس یلجایلوا ٤٦£

SDE REDE SDE NSE NDE NSE NDEو2 یک )و2 )یک )یک ( 

 ع کار ا ا (ییماح یحهطقن ) ۰ ردسانبنانس
 رلکب )۰ ردشما اشنا نانسرامعم هدیوب . رداشاپلع یحاص یشراح یسیاب

 مماقیرزج) .ردعدق راک ( یءاج یرال) .ردیوخو حرفمتباغ ( یعماج یب

 قوچ یتعاج ( یهاج سابلا اما ) هدنبرق وق یلسفق ۰ ( ماج اشاپ
 هنفرط نمرح هدنرزوا یسیرپوک لاخبم ( یعماحكي لاخیم ) .ردهاکترابزو
 كنمرح .ردنشور عماحرب ےدق زرط هرزوا هریزجرب هدفرط لوص نکردک

 : یحرات هرزوا یوق هلق . ردشلوا عفاو هرزوا یسرب وک:لاختتمات ییم وق

 «مهاحو رک . ردشهلوا رز هسد (۸۲۵ داماو نيرو ةن ةت ىف
 هدنرصع ناخدا ص هحوق ار رد كحتفلا وا یسیرب وک لاخیم كر 33

 ه ردشلدا اشنا

 0 ی a ۳9 تكات العماح ا ت وردا داس تدش تب هک تارخ تاتسرد

 تعاجح بودا ناب رج وص قاحص ندففو تاح هدن راقاصوم و هن اختسدبا

 ءردمظعتارخبحع .راردبا تداع قرهلآ تسدبا هلبا روضح هرثک
 هلیرب رح هداز هامنامرف عیار ناخ دا هدهنردا سه مالک هح

 نوا . ردارح زو ید كس هلیرلهواز هل بارح نالوا هناخو هاکدصم
 نالوا رب رح . ردناعاو ارزو عماح یزو وا ۰ نیطالس عماح یدرد

 . ردیعماج نایعاو یلنوشروق په راعماح
 e ردهناحشداع دو ) یدحسم قلرضخ ( ال وا وی یرلدحسم كن هن ردا

 ییدتا اشنا كراکدنوادخ یزاغ هدع « ردشملبا اس ناطاس ( هاش رس )

 د یک راسو یدحسم هرانم لزق « یدحسم اشاب شاط روع . رددعم

 « رشک "یاقوا  رومعم ( یسهسردم هدام ) - یراهسردم كنهنردا

 . ردقشع سیردتلاراد نالوا قحسا بطق ناکم قافا روہشم

 نا یاچ یسوم هسردم ۰ ردفحض یاقوا ( هبناخ مری داس هسردم )

Oتی وب سرو  

۲ OOO ټ 

ELD اید AE Ee E aia تر 

 و  RE 9 DYE 9 7ان 0۷

ر اا ردهسردم رومشمو رومعم
 7 

 هرابنا هسردم « یحاح یجهفوح هسردم « هماسح 3 « یلچكچوك



۳۸5 ۳۷ RIE ELO Û Dz o ik 

 }6 هک ردآ

 هحاصهذ تماس 17 و قهسزا ۳ هرکی دا مت ندنعرد

 ... لدلقام مالکلاریخ . قدلق رصتخ زب اما . ردراو یقاصوا

 هحیک وا بودیشیا یغیدنلوا مامنا كنعماج ناخ میلس ءادخ تمکح اما
 هنردا « یدلوا ما كعماح «ماساپ » اک | رزوک هدنلاع ماتم للوسرترضح

 هبهنردا ندلوبناتسا ناه . رارروم « لک نوجا قمایقهدنید یا وز
 یلروج هدنوک یحنجوا قرهلوا رطاخ هتسکش هرکوص نوک کیا بولوا مزاع

 ردقم كما ادا هدنمهاج یدنک یهعج وا هناخ یاس . رولوا موحم هدلح مات

 هداروا ریدپا"لقن هبهفوصابا ینیرششعن یزام < هداهج رخ | بویلوا
 نمالا) ردررح هفیرش تیآ وب هدنرزوا یسوق هرت . روللوا نفد بونایق
 ([۱] ماسبله هللا ینا

 هب واز هوا . ردفورعم هلکعد « یماح قلشاط » ( ناخ ناملس عماح)
 فا عماح رب نوححور اشا دوم یریزو ینو ناخ ناماس هدعب . شعا

 . لكد عماج كويبو فلكم هوا اما . ردفطل عماج كلام هبهریثک تعاج یلدمآ رس ةرانریو یللاع هقرب . ردشمریدتا

 تعاج.یلءراننوزوم «یلمیظعابق رز ( ماج اشا نامصمهرق رادرتقد )
 یناث یاس م.اجکیا وب (یماج یلج) .۔ردءاج احلصو املع ناک كلام ہیمریٹک
 : زدراشملماب هلسهطساو هتسوا نانس رامعم کردا تهم هو تک

 رامعم بولوا هدنشاب ییربوکا اب نطسم یی( کک

 یی د ردا یکی »به یرلخروم نابع ییراتافو تریفیک كنىرلترضج ناب ناخ ماس [1]

 وا کو یاناس ث كنلح الوا .رارومرتسوک هد ا هدماج 4

 جرات كعماح ی لصا ۰ زربناص ند 2لا ندنرظن هطقن ¢ تاعومسم لس « هس

 كنييلچ ۱.لوا هدلاح ییدرتسوک ی ( ٩۷ ) باسلاب ( شا لضف ) نالوا یماسا

 ماع یی ېب ٩۸۲ ( نادزب لضف ) نالوا یاعا غیرات هنو یسهعآ ینقر )٩۷۲(
 یقر ٩۷٩ كهیلا یوم هداکو هدلاح ییدرتسوک یتسهنس یافو كيت ملس ناطاس

WN.تودبا۷٩ ۲ دكردبا فرح هدب ٩۸۲ نالواماعاغیراتو شمرتسوک ماماغراتی  
 ول - شساکتشا لتدشوا ند رذسا كم وح مح لوصف 4 ردشمهلا 3 یسایسا مراد

 . زروبولوب اج كب - هکدروک یرلاطخقبجا ا



 هدوقواناذا رب یک یناذا حنف كفيدوقوا هدنرزوا ورابو جرب هدحتف یادتبا

 ندزاح ماقم هرزوآ یلالب زرطو یدوواد مد رد مدناه 1 لهدا عامسا

 ٠ ناج هزات بودبا عاما ساحم راضح می کروفوا ید ناذا دناب رب

 هلینوب اه غیاب غلریو فی رشطخرب یردب ناخ ماس نآ لوا ناه . رلرولو

 هعماج ناخ ياس وب نانلوا انب هدهنردا هلرسهنعم ٌةفیظو نوتلا رمشیکیا هیموی و
 هدنتمدخ رولر عماح و نعردب هحنل وامام هدنسهنس ٩۷٩ . ردنا فوم لغ

 هنشباتس نوحیکیدتا ناو لقن هرقح و یلاوحاو فاصوا عیج ندننیدلوا

 : نالوا یخرات ساساو لم نکلبا یتح . ردمشمرتسوک ماتها هج دايز
 ساسالا غرات ( ه!لضف ) راص هخراد نانسلا رامعم لاق

 ٩۸۲ هنس
 نالوا ماعا رات هلبا

 ماما جرات ناک( نادزب لضف )

 هنس ٩۷٩ ۱ ِ
 3 هن رهش هردا هلا تحاس و هر هتسقرق بودشلا ندردب ینعارصم

 ۳ ۰ درب اوت طح هرزوا یناباع چ كنسلام هزود یراخزات و هد کیدلک
 : ۰ یدا یئاخ ناماس مردن ارز . هلع هاةجر یدیا لاوحا طباض كب ردم

 ا کلر یخد هل ناخ دم یحتاف یرک ۲ ,یدیا هلیب یخد هدنسانغ راوتکس
 لار ی هدنهلخ قلشا یعوق نامز وا: ردشعلو هدیدنسایغ یرک |

 یلوبقمو بوغم كخحماشمو احاصو املع ءالکوو ارزو عي هلغاوا هنامز

 دج ینی یراردپ كران . یدراو یتشادداب قوچ رب كنیرلودنکو یدبا
 لوبناتساهلیاعتفلا وبا بولوا ( كب دمحا هرق یلغوا یحریمد ) ید زکرابم
 هدهبهاتوک بواوا رمعم هنس یدب قرق زو نمدج . یدیا شملوب هد تف
 یدب نوا زود ید نمرد ۰ ردنوفدم مدنکوا نفاخ یهدنسهلحم نکهرز

 ۱ و ر .ردشعلوا نفد هدناخ مهاربا سولج بولوا موح ص هدنشاب

 . نایو نابع هلیراحرات ییرافرش ربق هدناتسرانم یمهناحشولوم یموق
 ندصرد وددد 6 ردل وا ما ندلالمر زاردو .. . هباع هلل هر . ردرنشعا

 .مردشما لاقتنا راماجنارسو تشذکررس كاهنس زوب چوا هلی ثرا هرتک ریقح وب



PEE DT OETA OTO ERO 

 ۳ هن ردآ

 یارس قرق زو ,یناطاسناخ زوتوا .دحسم قرقزو «مدباب نیطالس عماح

 .مدلوارصعدب رفلرهبلبا ارجاتعنصهحم هدهسدنهاع بودبا اشناینک اماراکو
 هیناماس هدیمغاداتسا . مدتا ارجا دنعماح هدازمش ی هدلوبناتسا یمکل هما

 بودا فرض هنعماح ناخ ماس و یعوردقم هله اما «مدتا لک هدنعماح

 راو یردنهمو رامعم كناهج زمکیدلس . ماليا ناسو نابع یعالوطدب
 چمه .ردراقج هلوا زجاع ندنسانب مظعرثا رب هلو رلهسیا فرص یی رارودقم

 ٠» ردکح هسهدبا تارح کا لذ ناوارف لام ردق وب هدهاشدایرب

 دنوم,نالوا راظن رظان هنلع ادا كعماح وب س ناخماس عماح فراصم

 هلام ازغنانل | نداشاپ ینعصم رادرس هرزوا یعیخلت هناخ ماس كباثاب

 بولپروک اع E ہک شقلآ رو ید كب یدب یرکب هل

 . یدلل وا رخ ۱

 ماسصوداندهجا ریرح هبتم وب یتالاح و فاصو|كنعماج نا ملس وب

 رهش هلتسح زمغیدلوا رادربخ لهس ندیسدهم راکو یرامعم ع ربّقح ول

 -ردق لع ندمکیدلبا ریس هلبا ناعما رظن یوم ربع ماج وب هدکدلکره ههنردا

 هد ینسهیاکحرب كامزب زع ردب هدبابوت . ردكم اناس هحل کم ینفاصوا ناکمالا

 2 مدیا له

 عماحوب موح یلظ دم شی ورد نعراوکرزب رد د رر ر هباکح

 كن (اشابناج)یخیش بول وب تیکماتف هدنحتف سیرقهدن رضع ناخ ماس یحاص

 ر, یازع لوا حتفلا دعب بولوپ هدنراتمدخ ییناماما هحبهاکو ینلیشا نذّوم

 كنا.اکب ودا یاذا حت هدشورو ادسا ندنسهعلق هس وغامات هد رسه 3

 له بوک هب هناتس | حتفلا دعب تیره لوا . ردشمر دلو اهر هب ی دم

 -رهش روضح رانانلوب هدنحتف سیربق هد بولوا هدراکرس یرغو الکوو ارزو
 حتفوانغ ادا هدن رافدلوا دنم هره هلا ردن عاهشنراو هرخاف تفلخ هد زاب

 کک 2 ییدک هرخاف تماخ یخد نمردب نوحکدتیا توالت یاذا

 یک » : هکراشهروس یرات مش ناخ ماس نآ وا .:شیا رهظ تقوادخ



 یمهمانتحایس یلجایلوا ` 3

 دق نکل « ردیلو ررب هجهداس یسک كراهرانم نالوا هدنرلهشوک یراود

 هقط کیا نوا ندهفرش رحوا هرانم ترد . رارداتکب هدتعنصو راکو تماقو

 هنغدلوا یهاتشداب ین اع یکیا نوا كنا ناخ میاس ناطاس هدو . ردا

 صارقم داتسا ا وک هک ردهم وا كىشم هلوا یرلراوبد كنسهف رشه . ردتراشا

 رانایدرت یل ةمدق رزوتوا زوب رشکیا ید ه.درد ! شع وا ندغاکیاطخ هلا

 رمشکیا كرب مھ هلغاوا یاو چوا یسهراسنم یا اما . رووا جورع ها
 . زولوا یرلهلضف قابآ أ زوم ردرد ندنرلرکید یسط بولوا هداز یوم
 شلوا ی.همدق ناسةط زون 1 كنەراثم ر هدو ددع چوا هجر دقتوب

 .ترد .ندنفرط ترد نوجا كمرک ههنرد۲ رهش هکهدنو تبارغ . رولوا
 كنعماح هیمیلس وت لهسو رک هب هن ودا ندنسغقیه . ردراو مظع هارهش ددع

ESب لیک هه , تكتیسرزوک یا 3  

 هسدنهزب هن وکو : ردهابتشای کلکح هر وک 4 هلو « كهدنرزوا هارهش هک مادام

 اوامو فرح یرلهارهش رہش نورد اما . ردراشس شلدا حرط هرزوا ۔

 .دیلق « قوب یلثم هدنوکسم عبر یلصاح . روتیروک ردرد هنب ندرلاروا هلغملوا

 7۳هلراکت وراک یا تنسحا رازه » نروکره هکردهدبزکرب رتارب زمنا لوق یخد
 داتسا هعماجوب . زامهلآ یتسیدنک ندکمعا منرت ینعارص» « ۱ ینادیم درع

 هلن وا. ردلکد جراخ ومرسندنسهتش هکشعروا نوشروق هتحت رب هلبوا صاصر

 هاه یسهرطقرب تقو ینیدغاب ناراب تمحر هکردشملما هناراکتعنصو راومه

 .نازیر همیظع هاچ یهدنناب یسهق مل نالوا هیاسپ كبارحم یسبه بویمتک
 چ هدنجرهص كنیرلهمشچ تسدبا نالوا هدننیفرط كعءاج ندنآ ؛ رولوا
 7 . ردیرب اشاع رب یخدوب ؛ ولوا

 :هخشرزوا تفرعمو تعنص شب شع زو چوا ماج و مالک هصالخ

 .هدّنقح كەتا ناس یا ۰ یربآ یتفرعمیه . رد وو عماح 9 شالا

 هاکرد نارکرز رس موحص نمردپ یتح . ریاک مزال نمم زاب دلج رب هجم را
 ,نانسرامعم ندیا انب یتساج ناخ میس وب ( یلظ دمحم شیورد ) ین, یلاع
 . ید قرق » :ردراشمروم هباکح هدربقح ى ەر ةف وش ییدلبا ع | ندننغآ

DGتست  



 EY هر دا

 ددع کیا موب رې ندنرهفیظو نواه باب هب یاج نسح بودا تلادع
 ءدلوبناتسادلردیآ زخآ هکنا ره بودا نانحا هلو ی ۲

 هدنسهحاس یماج یاب شواج هدهطیر ی هدنسهلباقم یراصنا بوبا ایا

 ل هدننح ( یراصح هرق دحا) یراداتسا

 هیوا ندماخ صع ضا هلج مرج و - هیمیلس مرح فصو رد

 رتاسکس زوب ًاضرعو "الوط ۰ ردارت ضایب رب ایوک هکشلدیا شرف راوم
 هکردراو رانوک انوک نوتس ددع یل ا یمرکی هدنسهمرا باوج ۰ ردقالآ

 یمه . رده ندرب مان « قلاشامت » هد ( هنیتا.) بیرق هنیراد هرومیژک!

 مان قجثدیآ یهدنغاجنس راکدُنوادخ یسیضعبو ندنسهریزج سیرق ید
 كيب زوب بوالوا فرص یسهتیزخ رصم ورب هنیرپه . ردشلک ندهصق "

 . ردشاز د هرزوا یرلهفص ناب كنمرح عماح وو رک نا تنح و درد

 < رداکد شقنم اما , ردراو رهف رودم ددع ترد یعرکب هدنقوف هارد وم و "

 درد ید ا هه اما زیره لک ناو تم یزوک هداس به "

 نمکی تا اغا جازما تدش هرب یر كتمقىذ راخا نوک ۷ نالوا

 رلوق عنصم ددع نوا هدننالت باح كمرحو . ردزشمام زوگ رنو هارلاس

 .تاوح هو رولشح هلا نادر همدق ست ‹ رشا ندنرب یه . ردراو"

 . ردرظان همرح هوس هدهرمشط هکراو یرلهرخ ددع ی آ | یعرکی هدنسهلالث

 .دلخرب هلبوا نايا تشه دمو نیرف ی عماحوب س یراهرانم كتهبمیاس

 يک مافعا ن گو ر راح یرلهرانم اغربع قلا ود كەدنسە ق را هکر دنسرب و

eرب هبهبق بولوا هدنطسو ات كرلهرانموب نوکلین ةساکو هق . رذشلوا مقاو  

 بولوا هدیپ رچ رب شملیبات هليا راکرب باسح . ردلکد دیعب ندنرکید هزاف

 یرلوبقناب یباندهرانم تردوب .ردرلدمآ رس ؛رانمیلهفرشرح وایئد یدرد

 بوريك نذوم ځوا ندونق کهدیغاشا ینب . ردیللوب رجوا نتترانم یهدشد

 یر هدلاح یرلکددالصلا ندر هد هقط جوا كرد جورع هلو رر یره 5

 اق رشکیا رب یه هکردرلهراسنم ها هوا نکیا هلو . لورو ی 3
 هلق اما . ردققر هبنیمود ات « ردنکم قامالقاحوق رلهمنا شوغا رد رامد و 4



 )یوم  (۰۱9> (۰9> NIE NIE RIESE NIE NIE NIE RIE NDE)عن ) یک )یک )وا )و9 )مک ) ۳/72)

 ۲ هدرخ داسا رد رصاق قم e هسلا هدنحدم كس ریذم ۰ ردسارحم

 سفردو هشيت رب هلبوا هفینم ربنموب نف رازه رب مرم باقن « نکهوک وریک
 ا ناطلس کد هلو تونس یمطلحاتس زکههرق بوک. هکشمروا هحاو اه
 طابر هنهکو لک كی ف ل دوو كا ردو كنعماح ندلاءالع
 ا رج رسم ات کنم رد هناندا اب هدراومت شزاو
 ضوح رب یهدنتحت فلفو . ردماقم رب فطل یلفحنانذومهشوک راح شدا
 دب دحش هلا ناشطع ضم . ردهدهلوا ناورو یراح نامز یلکود ناورداش

 ناعتسع تدابع بولا تسدبآ و بوجا ندرلاروب نانمّوم ندیا وزرا وضو.
 ۰۰ تارا نام یهدههور ادر ودارون مظع ضوح هبوب . راردبا

 یللا زو ییا هدنراراود هشوک راخ كعماحو . ردراو هدنحما كنعماح واوا
 هراماحو یسهلعش كىاتلع سمش . ردراو ناروم فح و روالب ماح ددع

 هرزوا یرانزور ضعل . رولوا روت ردنا رول عماح نورد هدقدلوا نر

 ( ولرد هدنزورره . ردشلوا رب رحت یتآ (۰۰۰ ضرالاو تاومسلارون هللا )
 نو و زاءزبوآ عنصم نالوا هدنو . ردراو تعنیصو قلراکةهدرخ

 جوا هجراو هتنزاورپ هق ات هدنفارطا راج . ردراداهم كب رابقصآ رادتمق

 ۱ لیدتق ددع كس يا نوا هداکراسم یال ردراو یرلهقبط لیداتو تاق

 3 صوصح هرایدرب تازو رقاش ماش 6 ماش عماح رب دنا ناغارح

 3 . هلوا اصقا دحسم و هدف هاب | ییماح دما ناطلس یمدلوتاتنا کم

 داونناتبا رکم یراظخ:كسیلح نسح يراصح مرق نالوا هدهمیلسو

 كنسهق عماحو كنباج نسح u هراچ اما . هلوا هد عماج هيا ماس

 ا و هک مشج نکردبا ریرحت تیآ هنلعفلانیع ات

 لس یرلملق هدا لافسنالوا رضاح هدنناب هلیلوه ناج هبد « ! مزوک ءآ »

 ندید یزوک- رواها لسغ یلازغ مشچ هليا وص للجرک كخمدا
 دن | ینو لاک تولوا نراهم:ضرم یهدهقو"بس هتسالوا رصب ی

 نابع یسالوط دب هدمسر ظ یلج نشخ هحوق کاقح اما . ردشلو ماتخ

 زوامب مياس هدعل . زدهدننسهجرد هللا تابا نم هی یطخ سه هکردشمنا ناو



 4۳۹ هنردا
 DDE NDE NADE VALE ست کیست تست دیس تست شش ترش 3 کس تو هاخعت هاو ماش ناشمگ آدم یاس مردم کس جیوه

 وصهج هلی راعماح هدازېش همناماس هدلوناتسا .لماک سدنهمو رامعمعماح

 س رح هکردسد راک كياغا نانلاد.غ نا نانس رامع هحوق ندا اتنا یر 9 ۱

 كس هرزوا هتشب عساورپ هدهنردا رش از عماحو .رونلوا و هنفصوتو

 هبارح ان ندنسوق هلق . ردانعر مهاجر هشوک راح شفلوا اب هلبا هدیشارت

 ترد هدعماخ نورد . ردقاآ رتاسکس زوب ًاضرعو "الوط عماح نورد هة راو
 دنا رس میظعهق رب شمکچ رس کالفاو نشعلوا اس هنرزوا ران وتس لم اب راحددع

 هرزوا جی لوق ثاموحم نانسرامعم . ردقاطهن كالفا هق ابوک هکردراو

 . ردنیرد "یدقیلم عارذ یتاالماک ندنسهق هفوصابا یهدلوبناتسا مظءهقوب

 بوی اداععاهنب ریقحوب یتح ءردفساوعارذترد ندن | هدهبقفارطا رادامآرتاد

 یسوزاور کن هق ووک ذم ک - ندنسهفط لیداق نالوا دنا یو ۲
 هدایز ند کک هفوصاب 1. یی رادام اراد كنق بونالقاا رد

 هبفوصالا هکرذملسم یساروش اما . مدمهدیا هرج ینکلترد اما . مدا _
 هسرولل | هباسح هح واو هنر لع كنهبقات ندمهشود یهدنجما عماج یسهق ر

 وک دم هدنجحا كنهنفو . ردهحبص زار طقف . ردهق ىلا ندراهماج عیج

 نورد ران در رد راویخد راه ی ددع ترد هقش ندرلهاب دوم تو

 هرارا ود یهدهشوک راح . رد زالکد هدنادیم یک هاب ترد ناروط هدعماح

 نوع نوک انوک لصتم هراود هدنزاهشوک کراءاو . رد ۲

 درب یلکشم شملیاب ندماخ صم یره هکراو یرابس رک ناوخ وچ

 رو یره ابوک هکردرارک ددع رک هل هدا ویک هق دک

 هدتل آ رارکوب . ردشلوا عقاو هرزوا رارکوب یخد هبق ؛ ردحزق سوق

 تعاج هکردیرلهروصةم ناب هلح هرجا یسوق هلقو هدنراسيو نی كعماح

 .نیهتسیاكمروک یهیمیاسو یلصاح : رونلوا تداع هدهدرااروب هلو ا قوب
 حرط لوا ناه هکنوسروک ی اج اشاپ متسر یهدهملقلا تحت هداوبناتسا
 .كنوب . ردکحوک ندنو یهاحاشاب مسر اما ؛ ردریک عماج رب یم هرزوا

 یراکنوسف رب و ی دنه هدنحشا هتف من قم لا < -یارحم

 كنم رات مضح یاش خش ا نککه دنتلاا اک راو



 ام یلجایوا ۶ ۲۸

 : DIEU DIE NEDE NODE NEDE DOS اهم DENIS DS DD HDK DS TE DK هم NOS DEK ESE NS ص ص4

 ا یبربق اکس یراب ناچ یدمش . . عمدیا انب عماج رب ندنلام ان

 نوح . . یدتسا ناسحا هعلق هراب شع زو هدننضرا م 2 زو ید

 زت . كسزمریع هدلوب تانسحو تاریخ کرم هم هدبودیا افو هدهع
 بلط نداشاب ییاعصمهرق كردم ریزویمانغنالل | ندنس«عةهسوغام ی.دسبربق

 : مماع بودا اشنا عماح رب هدهنردا ماللسا دس نالوا هدمهباج 2 بودا

 هدکدید « كرغق یر زو زن » بولوا رادس ندیاوخب ناخ میاس نامه « ل که نید

 روح سیرف نالوا هدنس ء الا ز ربا » هدقدر وط بواک ردت فا رزرو

 :ردا ریدت نسح رزو .رد « هاا صالخ كناح توربو لام کب ندنلام

 هلا لوس راب تقدص ندهن » : ناخ میاس « . . . ..! هللا لوسراب تقدص»
 لوسر بانج ماشقا « مهاشداب »: هکردبا ریدت رپ ریزو هدکدید « ؟لدید

 یغانغ E يد مدتیا هی همیاس * « ییعصم ا ۰ مدروک هدایژر یابرک

 _ لدا اشنا فرش ولا عماحرب نودک و 44 ردا بور و هاش

 مدتبا عج شور هسسک كس رب نوا ندنلام اض « مهاشداپ هبا . یدید

 تل ارز مدنفا یخدوا . مدا لصاح هښک كس چوا هدن رصع ناخ ناماس كاباب و

 ےک كس چوا ندنسانغ سیرق همهاشداب اما . نول وا ادف هروغ 2 وا كانى

 .مهاشداپ . مدربتک اباده نوتلا كس یناقودنوب هلیرهم هقرامناص كنلارق كيدنو

 و رزو « تامدا یو تم تودک نهتزوا ید یراثآ

 ها ۰ E عیج هدخشرات 4۷۲ بودا ماست ههاشداپ یراهنیزخ

 اخ اس ینباقلالوسر هنن . شد هرواش»« 21 بولوا لخاد «هنردا

 كعماح هد « هلا اس هدننادبم قاوقوش ییماح » توروک هدنسهعقاو

 هذنرهش هنردآ ندنکیدنا تراش هاندتلاسر ترضح تاذلاب یتسهلق 0

 0 .ردقوب هاکه لق تسار ندعماح یساو تسرد ندنسارحم ییماح ناخ ماس

 لع نابرق ددع كس چوا لیا انثو اعدو هللامسب بولوا مه ج مدآ كس زو هڪ

 حد یارق لہ هلبا کت هدا لوخد تعاس دعس بودا رضاح هدنرب

 : ردو یحرات ۳ ناس رام. ردوا ترشابم هنساسا بودا

 ساسالا جرات ( هلالضف ) راص  هخ رات نانسلارامعم لاق

 ٩۱/۲ هنس
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 4Y۷ هر دا

 ڭنىرلەق مرحو اما .ردرظان همرح كور هرشط یرانزور ۰ ردراو هریفص

 هداس یسهلح ناه , ردلکد شقنمو نیم یک یرلبق یهفرش وا ینورد

 هدنتعسو همدق زون ياا لماک ٌاضعو الوط مرحو .رداضس باق لرو

 باترب هنسهق ضوح یناورداش هکردراویضوح تسدبآ ر هدنسهتروا بولوا

 لو ديراب تاذلاهکراو ورس لاتم دز ء نول روس دل 7 8

 .ردرلورس دمآ رس لدلها هاکرظن ندن رلکدنکید همراه رخ تسد كس کک
 یراقرف الصا هدنناطل و تفايق ۰ تماقودق ندنرب یرب دلرانوب هکوش یخ

 جداخ هجتراو هیاپورس ومرمسرپ یراهبعشو یسهدیسران لامار كنیرپ . ردقوب
 تود كس هڪ هدنک اب اخ هریک مرح هرشط هدمرحو . ردلکد جراعو

 هردمظع مرح همدقرشادب او "ال وط خرم تن نب ص هاب وا یراحاغآ

 هناا تک < هناخان للنزخمو رالک « ماعطالارادو ناتسراع هدنفارطاو بناح
 . نوزوم ددع يا هدننفرط كنهرح هتروا و اما . ردراو راسردتلارادو

 دنا نو وقر تیاظ ردسک حدق رر نیزع یراهفرش هک راو هرانم

 دقو بولوا شیدنا تقاع لماع سدنههو لک داسا یخ . ردرلهراشم

 هللا مایا روع هکردلاتحا رلهرانم نالوا هدفاق بعضو فحو هدتماقو

 هنفاط هن هق كعماح بولوا مدمم ند هدو یوامس تاقا دوخاب ۰ ندهلزلز

 نالوا هدنفرط دعب ندعماح یرلهرانم موقم هلیسهظحالم هرو هنخو

 د ردراهډام دما رس 5 اقح اما ردشمااتن. لصتم هعماح مدننناشور ا

 زود یره بولوا هرزوا ناصّم ربج ندنرب رب یراتفابقو تماقو دق

 هدیراتاربخ راسو ترامع . افشلاراد ةلاءاشنا . ردلاع مدق راک س
 ۳ دا رولوا و 5و

 ۱ یماحو افو ناوخا ( یا ماس ناطلس لاثم ی یامت ربع عماح) ندا

 ینا ماس هجیکرب هسراراروص هيد یدما انب هدلوبناتسا نون ناخ.میلس
 . تاذلاب نکیا دولآ باوخ هدلح مان یسهنان راق هدنفرط رادکسا هدلوبناتسا
 و هکر روس تادوحوم رقم لوا بورود هدا ىلع رخف ا

 مهسرولوا سیربق ةريزج حاف رک اک ك ديا شمناقاثیمو دهع هلیا هللا « میلساب»



RIE NIE RIE EDE KEIE DIE KEI EDE DIDENE یو )یوم ویو 

 ا یاتالوا ۳۹
: ADVANI 

 ا دا ف ا لوس راو یبوق کیا قحا

 بایول . ردریک باب فوشکم هیولبق یسوبق یجنکیا . ردیسوق یلذحم راکنح
 را رات ناناوب هدنسااع هبتع كنالعم :

 لدجلاردفلاب ماد هرصنرع  دزناب ناطاس تارمارمشاپ

 ليز+ارجألا هل قح مرجال. دجسملا اذه قحلل رمت
 لږج ريخ ) هرات عماج ۰ ماتتخالاماع لاقدق فتاه (

 هنس ۸٩٩

 انب امرخ و ہراپ كب -- خمرات یکید ۱

 ,یسوق یسهرت ( كب جوقلام ) هدنرهش وقاص ی ( لیحریخ ) وب اما
 یربندنسایما ناخ دیزپابوبهنب یخدوا لعا هلا .ردشملوا ریرحت یخدهرزوا

 .ردهمدق شب ناسکس "الوط هجنراو هبارحات ندنسوق هلق كعماحو . شعا
 رخ ندقو نوتس السا هدعاح نورد .ردقاا ناکس لاک اضف

 رلنوتس لقصم ددع نوا راو هناخشش . ردهدنفررط لوص كعماحوت ییفح

 ندماخ صرم ضا یربنمو بارح . ردنیطالس هاکتدابعرب ینم هنیرزوا
 داق هدنرلراونا رپ ۀقو هتسارآ هللا لیداقو هزیوآ عاصم هج . ردنم
 هضور یهدنمرح بولوا عنصم تباغ یلفح نانذؤم . ردهتساریپ هلبرلهقبط

 نام كعماحو . ردزسناکما یریرح هلا راملقو یست هللا رالید كراناوضر

 هنا ت کیا صوصخ هنتماقا نرفاسم یک یماح كب دا یزاغ هدنراسبو

 یر تا تار  یدروکزااتا ماما ندی راتژوز ..ردراو
 راردا نادر تعاط ناوارف تعامج مدرلهناخ بات هدنناب ییا .

 هلا ماخ صرع اس مرحوب س یو دیزیاب عماج مرح شیاتسرد

 «رولوا روآ سکع هرموب یرلور كنر كنتءاح لقبصم الج یلهشود
 رد هکشمروا لقنص هلی وا هب رار رخ كمرحوب :لماک داتسا . ردیک ها

 .ددعچوا هدنسهلالن اوج .نعهنوطرارف الصا هدنرزوا راغ ابو درکرب ردق
 - .زکس نوا هرزوا یرلهقص ناب یهدنسهروج كمرح . ردراو یوق كوب 1

 ددع یا نوا هدنفوف بولوا رادومع دمآ رس.« اهنارک« نوزوم:ددع قاب  ِ



e FOYT ۱ 

 زد سفت

 تب ایسنا و و ی او

1 

OE HIE 

 o} هل ردا

 داتا صبوشاب هفراصم ندک ناخدآض .هسوف . رد شما کک

 ر یشانط لاشتم ر كعماح و ندا راتاسخا نو وا 8
 .شعا ینماتسفدنولا هدازاشا شاط روج تج .رارد شلوا لا

 كس ید ندنمسق صلاخرز ناه هنفراصم كعماحو هرزوا یر رخ

 ادخ یفراصم کس ار صلاخ میس راس .ردشملوا قرص رمزا لام

 هاتش نوف ردو هن هدهعس ملاقا هلغلوا حوتفم یاب ناسح ارز .رلشءد رولس

 بولک هکمروک ینهرک كناخدام یناک مرک هسراو رللماک داتسا ردق هن كلام

 ردا را اربع ررب هدعماحو یربیه

 تافرصت انوک هڪ هدشرکه ا 2 هڪ هعماح وب نوحکنآ

 : رلردرمماک راملقو رصاق راناسل هدنفصو یلصاح . نیسردا هدهاشم

 تب ۰
 اذه لثم انيأرام نکلو اعیج ایندلاعماج انیآر

 تبع . یدبا شماملوا انب هید عماح مدقتام س یماح كب دایم یزاغ

 . یدشمتا انب قردلوا هناخولومرپ یلهبقکیا یهناتسا وب هليا یعور نیدلالالج
 انب هدقدلوا سکعنم هناخ دارم لاحوب بولوا ناق هلا بیرقترب هدنجما هد

 هن ر قرهر دلاق یی را هتخت هناح عامس ندا نورد توردنوک- راز

 . ردشعا عماح ندهرکوص بودپا اشنا نوک زبس دمآ رس ءرانمرب « ربنم و
 ییا هحراو هارم ندنسوق هلق ۰ ردقاا زو یضرع . ردقاا ۱۵۰ "الوط

 هدنناب کیا قنا .ردقوب نوتس امطقو اللصا هدنجا . ردهدنکوا یربرب هق

 نیرفاسم هدنورو هدنآ . ردراو یسهناخ بات یرلکدشا مت هناخ رفاسم

 بولوا نشور عماجرب كجوک .ردیا لصاح ناوتو بات بودبا کم هداروب

 یرهش هنردا.ردهاکو هاکهسیا یتعاجو هاکهربسم هلسشلوا انهرزوا یلاع هتشيرب

 هناشولوم ندهرکوص هدنمرح هرشط .ردنامارخ و رس رب نوک زبس اوکنوجما

  ردتفطا اب

 یینح هجن رانک یرهن هحوت هدنل اش كنم رهش هنردآ س ییماح لو د زباب

 .ردانکلد عماح رب ییضع هق هرزوا زاوید هشوکراح هدرر زود < رازهل ال"



tیس همانتحایس یلچایلوا ٤ 

 ا لاثم یامداتسا هکردراو اشام اربع رب یځدهدنوب ۰ راروروط بودیا نیم
 1 . ردراشمام 0و یتیع ردق لق ناهج مادر نلک هنساشات کردشمروا قلی
 ۱ :هکودوش ی لصا .ردهقشب هقش) نوع عیادب حرط«نوماقو شه یهدهف ه

 ندنساتش كت رهش هنردا هدندم و و شم ل (۳۹۰) یری دیلالوا انب

 زونهابوک .ردشماک زوقو رغت ردق هرذ هسرلکنر كنرلاو ندنترارح لاکو
 . ردشمشح ندنلا لزا شان

 ٠ ایوکرلهفوکش كنر كلر موسم هتیرلرزوا بولوا رونرپ ایارس ره وب
 كمرح . ردراونا ریو الح راو هشنآ راراود .رد نوصغو ام بحاص

 . ردشهلوا ریرحت رلهدیصق هلا راطخ نومتربع هرزوا رلهرجم یهدنسهروج
 . هراپكی كراشاطهدرخ قوجرب بولوا روتسم هلا ماخ سعرم ماخر اشکاد مرح

 . رولوا ناربح ناسنا هسورو كلر .هنحارتما قرهل وا
et 2 
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 ندنراهراوف .ردراویننح ضوحر نوا ءوضو دید هدنطسو ات كمرح

 ءوضو دیدم ندن | یخدتالص نابلاط « هدقلوا ناوربودا باترپ تاج تآ

 لاثم نکرراع هدنسهمرا تا و تار 1 راردهدکملبا ناحس تعاط بودا

 هدفررطغاصاما .ردشمکح رس هک الفا یربههکردراو هرانم نوزوم ددعترد

 . راربد ییهفرش چوا هعماج و ندیدلوا ییهفرش چوا از هرانم نالوا

 .یزرب رب دنا رر ا بورک نتوم جوا رار کیدفاکا
 كنابلک هدهقبط ررب یره كرهبمتشیا ید ینتسادص كننیرکیدکی بورمروک
 وطسرا لقع هسیرامعم نف هک ردهرانم رب ریشلا بجاو . راروروا ید

 کەدنساشوک یا كمرح . ردلهفرش ییا هرانم یهدفرط لوص . نمریا
 ۳ ۰. ۰ ردراهرام نوزوم هناخهشو امروب اترو لهقط ررب هدیسکیا هلرامزانم
 یتسهعلق ریهزایهدیلوطانا هدلوا سولجیأث ناخدارم هجوق تارا بحاص.

 چوا وب یافدو نازخ ینیدلو هدنا بولا ندللا رامور نالوا ندنلسن هقادف

 شاقن ینومتربع شوقن نالوا هدنرلهق هلم . ردشا فرص هعماج یلفرش
 . قوبمود ددع شعب ندمج هلا ید یاوعد . ردشملیا شقن ( ینام ) مج

 بودیا شقن ییا-قو راویدو ردكعماجوب هنس یدب بوروتک رایو ناولا:
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 یو او رد توک ا وو دی سما مدمروک یی یظن رب كلوب هدلاح 9

 . یکم للم .راروروط شمالغاب لا کما نادر تاداسعو تاغاط هدساح و

 رانوتسناولاو .هلوب هدنساصقا دحسم كه رش سدق ,هدهنناماس ید ماست

 .یفارطا كمرح هایرلهلع یرب یه هکردراو را ةف aL یک هدنززوا

 ECE هن ردا

 انوک یرممو بارحم . رووا ريس فیطل هباغل ةياغ هلةلوا هباب سپ رلهق

 ۲ هلا لوکعم ماحر نوک انوکو دا و اسو

 قمع هشوکب هشوک ( یرلیسرک) یرایسروک ناناوخ ءزج هلیا ناتدؤم
 هرهلانیعو هتسارآ هلبا تمیق یذراخا نوک رمحا ءهایس «ضام هلبا راقوحتم

 هدف رطلوص :تكعماح . رد تارب و شتم 4
 یزاب هنوک وا یراطاطخ هنامز طرق مدق مالک رب هرزوا ین ا

 . رازامازا
 "ترد هجهقش نوختا یوا بارو :ردشعوا تب نوا فا ۷

 هترحو ات .ردقویاکما قمریدلاق ندنرب ینآ مدآ ییا . ردراو یتهفصهمدق
 2ا .یدنسا یر ہت قو دانسا طاطخ کردەدنا تبارغ . ردمظع لک

 تیابواصموهزوآ نازم هدعماح نورد .ردمح.نبح هدنهسود ا
 نار .رولواناغارخ هلا لبداف كس «دلطم تره وا 8
 كرل هر هد رخ میدق زرط یهدنسهروح . ردراو یرلن ادعمش الو بهذم

 ی.«بطماور هاراهزا نالوا هدنا کزدزاو راز هفوکش رب هدنجراخ یسهلق ر

 درو نوک او ناو سا د یسلوتم + ردار طعم ىس كتعام

 را eT كبعاح . رزد هتسهزا رافص یرلناشرو هش نادنخ

 ۰ رم ۴ یراقجهقیچ

 0 لوط ف TT مرخ عماج یانو مرح شات 7
 رسد : هنس قو یگ بولوا یموم 2 ددعجوا . ردهمدق زوکیا یض رع:

 بناوج كمرح و .ردزسنادرن یراسبابر اما .رولوا جو سصع هلن "نایدرت د دع 8

 رابقامحدومع لوک بس نوک رجا اک نوا هرزوا یرلهفص نا هدنسهعل را ۱

 کد اار ناپ قرق كراو رگرن رک او رلیرودنز نوتسو



 [ تم تم کمد وب هم NODDED و می یج میم صمیمی DIED ادعتساهستسناهتت متهم نم

  .مربدلس تن هلبا دم ناطاس ىلج هداز ناخ مربیدلس هلغااق مامان هدنسهتداح

 یسهمانتحایس يلچايلوا ۱ ۳۲

 ندنغیدر دباب یعماح یردب قرهناص ینشوکنم رب ناطلس یلبوک ناخ دیزاب

 .راو ینذوم رام هز هيز یلهمروب ریو یسویق هلیقرب . رلزید ( عماح یهیوک)

 مثرد هلغنوا موح ص یسناب ارز . م ندتعاحو لکد عنصم ردق لوا ۱

 د ا تناتم یراهق نالوا روتسم هلا صاصر اما . ردشلاق

 . ردشلدا

 و یا ( ناخ دمت ىلج ن ناخ دام یزاغ عماج ) ندنا

 . ردشلوا عقاو هداحرب ییماحدزا هدنطسو ات كنهنردا . ردرومشم هلیمات

 ندکدتیا ساسا عضو ران 1 ردرابباح یسومو یسع یسناب كليا دبعموب

 راک رخآ بولاق لطعمو یلاخ یاسا كعماحو هدنراقدلوا موح هرکوص

 ه هنردا رهش اما . یدلوا رمسم هناخ دم ناطلس یلح نا دام هحوق یماعا

 قدا باب ددع. شا كعاح و ۰ یدرو ترمشو ناش همالسا راد ج لکد

 رع هلرسهدم لم لج ےدق زرط هرزوا یمانلع هشع كنوف سه . راو

 رام تا زوگ دم را طب لک تیا اا - ردراو واوا

 . ردفوشکم هبهلق بناج یددع جوا . ردراراوتسا باب راسبو نی یسکیا
 حاحر : ردود خراب نالوا روتسم هلا طخ لح هرزوا یسود هلق هتروا

 ندنسوق هلقو ۰.( ةام نامو ةعست ةنس دمت ناطاس یلح نب ناخ دارم

 . ردفانآ یللا زوب کا اج . ردهمدق زوب "الوط .ردق هبهجتراو هبارحم ا

 هکردرانوم تربع نوکلین هِف ددع شب شخلوا انب هنیرزوا رلریکراک د ورع
 هح شاق داتسا هننورد كنه شو . رربو ناشن ندک الفا هق یربه

 ق هلا رلابوب 3 اار یامم ء دروجال « ىلعل ناولا كم

 ا ا رام ندا شام ها رظن نامما ک خا نوت رع ناو
 شب وب ایوک . رولوا نادرکرسو هتسبمد « نارحو هلاو بولوا نهدر

 . ردشمنا مسرو حرط هبا تردق د لزا شاق ینهقن ءارامظع ٌهِق ددع
 ا را رااح وب ۰ ردزحاع هدامکح یراش یه وجح كلک یومرس فا دازم

 اعرع شوش نالوا هرجا هدف 3 و , ردلکد ناپ و نام هنالوا ندفاعم



A) هنردآ 

 اک 4 سس

 ظعو یمدآ كس زو هچ دلردا تدابع قوج بورک هفاکتعا لو مارع

 کرت هدهشوک رب یراشرش "ینرک الح ردهم ا داشزا لا

 اریز ودل رداق کا ظعو بوق یوم رک وا و و و
 تاباخبش لوضف رب هدکدلک هب هنردا ناخ دا ناطلس . ردنناکم رانرا

 یرامادخ . رتسلا قمقبح و یو مارب جاح نوجا دوجو

 ۳ فرح دناعم . راردبا احر هد « ماطاس <  كامقح » ردنا

 لال ۰ مک مه بوسهلوا رداق کد هللا مس هدهتسردا جونغ ىو

 بوهلوا ردتقم هدهسرالروز همالک تأرجهرک هع .روروط بولاهناربحو

 . ردرا یک زکر یک رب شف وا یر ورم وا . 8
 ر نوا هنیع باب ندنفرط رایج وبق . ردعنصم تیاغ یربنمو بارم كعماج
 ر ناسلوا ىلاخ ندهرنک تعاج بشوزور . رولشا هليا نابدر شاط ددع

 ناغرم نادا نکسم هدنجا مرا غاب یهدنکوا بارح . ردعدق عماح

 هدنیهب هضوروا هن « درو تاسبح هیلصم یرانیزح توص كناخاشوخ
 - باج . رالیق رطعم یراغامد یسهیط اور كناوغراو لیئسو هلال نت
 سکرنو لبنسو لک هلسهطساو یسلوتم نالوا رظان هفرش عماج ندفقو

 رلهقح هڪ هلرلکحبج روک ذم ES تعاج هل هدنمسوم قبنزو ۱

 كنسوق هلق . رولوا وکشمو رون رپ یوریو نورد كعماح بوئلوا عضو ر

 ةرشع هنس ) ردو یحرات ررح هللا یمصعتسم طخ یلج هرزوا یاس و تو
 ) داماو

 راکدنوادخ نب ناخ دیزیاب مریدلپا عماج ) ےدق عماج هرکوص ندنوب
 هدنبرق یلحاس یربن ج, رمو هدنشاب یسورپوک لاخیم قیتع عماجوب ( یزاغ
 لوک ) هدلاذم دامءااتاذ مرا رازنح عساوو زودرپ هدنرزوا یهارهش هبلغ

 قاط هڪ هکرداوا ین۹ مست بس. ردالصم رب شلوا رهش ءربش هلسان ( عماج

 راهزبوآ و هقلح رر سو نیسدخهم « رامعم داتسا هدنرلهروا كنسراقروخ

 رو عماحو یرایضمب ۰ راربد ( عماح یلهیوک) نوجما كن . ردراشمصآ
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 ۱  یرامماج راس هلبراعماج ارزوو نیطالس كنبرهش هنردا
 ۱ ناک هیاروب هلیسارقف زوب واو هلبنذا یلو شاتکب یحاح-دبعم ےدق لا

 . هکردددجسم ییدریدتیا انب كهاش رفس نالوا نامهم هدلح مان قارضخو
 ( راکدنوادخ عماج ) بودبا عیسوت ینآ راکدنواذخ یزاغ دارع حفلا دعب

 اووا سوق راکدنوادخ یزاغ هحنعز كنسلاها هنردا . ردراشملبا همست

 . . هدقارضخ وب بوریتک هب هنردا ینلق یسالکو هدقدلوا دیهش هد (هوصوق )
 دارصبلق . ردباهذ رب شلک اب اما .رلیدتبا نفد هدریفص عماج ییدریدتا ا

 | .ردنوفدمهدنشا یاعق رب هدنرانک یرهن بالک هدنسارح هووا سوق ناخ

 . . . هنمیمرتو ریممت كنهق روک ذم یدیفح نکیا مور "لاو اشاپ دمحا كلم یتح
 ۰  هدهنردا هتشیا .ردمولعم هج هج کی دتا لاثمزا غاب ناروا . یدتبا رومأم
 3 . ردعماح ا و مدق كا

 3 - زر دمت روا ز و7 ( ناخ مریداس نب لوا ناخ دم عماح )
 . ماعان كنيباج یسوم هبلاراشم . ردناخ مریدلیب نب یلج یسوم یسیناب كلا
 هدنلعفلا نبع ات كن هنردا رهش عماجوب . ردشمهلیا ماعا ید ینعماجوب نالاق

 : راو یسومقجوا .ردظعمعماح رب شهلوا انب هدنلحم نابعا ناک «نافرمل ام
 .  . .الوطردقهبهجراوهمارحات ندنسوقهلق .ردیسوقهلق یرب.یسوق ناب یسکیا

 ۱ ۰ .ردشملدیاانبرزوا ےدقراک نکل .ردقایآ شبناسکسزوب اض رع .ردقابآ ناسکس زو

 زوقط هن هرزوا ی یو ناک هتعرزوا نون رک راک لع ترد هدعماح نورد

 E ردقو تابولصم هرزوا تشزو بز هیوا هدعماح نورد . ردنوغربع هق

 عقاو هدنجا رازاب «یشراج .ردی قو یرح هلغاوا عساو یورد كعماحو

 ءدهنردا ۰ ردیلهفرش چوا هرانم رب ۰ ردناوا رفاسمو حبص یتعاج هلفلوا

 یدیرپ وک لاخبم مدق ندنو هچرک ۰ ردقوب عماح لتتبناحورو ولوا ندنوب

 ا ماعان عماجوب هدنسهلداح رونی روی طقف . ردراو یعماج ناخ مریدلیب هدنید
 ۰ . هنحور ناخ مریداسب یسابب یاو بودیا ماتا دم ناطلس یباچ ینآ هلغلاق
 3 یحاح هدعماحوب . یدلزات مدقم عماح ولواو نوجا كن | . یدشقا هبه
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 قجنابولوا تبان شیقرف هدتموکح تحت .رواوا یسالنم لولا ا هرکص
 یونسهالنم . رول وا دع نورب "او یسادعام . .ردهدرهش نورد یش

 لصاحشورغ ثابقرقاذکهبیشاب یحناتسوب .رولوالصاح شورغ كم قرق
 یرحک, ؛یدشابرضح ىلع هاکرد هلا نواه سور ندنرامادخالنم ء رولوا

 Î .ردنمالسالا خ خش ندیشنح تهدم و ات نجوا .ردراو یرادهقوح

 Coes ع ءاهللا باوحملا»یرلتفم هکلام هبلس :> «هبعفاشبهادم هد کک تج

 یرلدن اوعیرمغ, رارتسدنا توق بولآ هحفارت وا ندهال ادانعهتشا یوتف کمد

 بیقن کاح مارک ت تاداس بسنو بسح هله ىکا یر

 اح هقوس لها میج هرزوا یراح ۳ هه یحشب . ردراو ینارشالا

 یلاع هاکرد اس ید . رد رپ ادختک هاس "طر اض یجتتلا ردیسان قابا

 یزاقات هدمدقت ام . ردطباض یسیجابروچ یرحکیهلتارفن هدوا رب ندنفرط

 بولوا وب زورو بش راب رحکب هدوا قرفهحنلک هناخ ناملس ندراکد وادخ

 یرحکب بارخ هدشنیرق یمهناشولوم كب دارم اح یدراردبا هظفاسحم

 یللاو یرادزدهعلف ندنغاح وا یرچکی اح ی كز ا ردم ولعم یرلهطوا

 یحزوقط. ردراو یرلب وط یهاشهراب قرق .یسهناخ هحقوتسم .یارفن ددع

 یس وا . ردبوصنم ندنفرط یشاب"یجاتسوب هکردیساداوی وو رهش یطباض

 یک اس ینکیا نوا . ردشما رم وک یطباض یحرب نوا . رداغا ست

 ینجوانوا . رولآ هرعو هبذجندسوفن كس جوا نوا هکرداغآ یحارخ

 دق هضراوع دا راد وب هدر رحم ناح ۰ 9 از ضراوع هناخ یطداص

TT رر Als 

  uاب را  AEFبرد اولا تمدخ هنو اه یا ود هدد صاع

 یرلراک هدنوناه رفس كموق وب . . ردناتسب مع هش اط رلذ دوب . را رشا هنس رفس

 كن بوغار ی هداضتفا لاح . ردفامالاغرا رک هدراهعردق هلا

 از نالواردن ها شک درد نوا ۰ راردنا

 ا 4 رح لا عیج هلا نواه

۳۹ 
2 ٩ 



4Y۸یمهمانتحایس یلحابلوا  

 NDE KDE KEDE )یک REDE DDE IE DIE یو

 یره همشوط هدنفرط لاش كنهنردا س هنردا رهشرد هئال راها شیاتس

 اروط ) هدندودح یعاحنس یو هکن هلا .قلنازق یم ادا . ردا نایرج

 ناب رج يو هلق دسر یشەبصق قلنارق بولوا عج ندنراغاس ط (نارطوق

 یرسح هناخحارسو نارود یفارطا یشحان راکنخ هدننورد هنردا «كردا

  esكنرهش هنردا «یرهن اونو .

 یره موم < « سشبراق هبهشوط هدیرب وکو نوک ندراغاط یهدنونچ

 هحنتسوکو ندنرلغاط وقاص هدرب قانوق ترد هدنسس غ بناح كنەنردا

 ادوار ا اا یو وک لاخبم یشدوب بولک ندنراغابط ناتهاو
 .ردزا یسهناف هبهنردا كنسرهن مع ۰ رولوا لاثم ارد بوشهلرب هلیرلوص
 رلهرب زح هراب شم نالوا هدنسهروح كنهئردا یرلوص ادرا و هت وط اما

 نانج هضور ربظن هلهو یراناتسوب كبشمو هقدحو یرلهچتابو غاب یهدنجما
 هوط . رولوا تاح "یداب بودیا یر هجنوط هداس یتسهحاب راکنخ نالوا
 هراناتسوبو ناتسلک « ردیفاص بآ رب ید ادرآ . ردیلتاط یک تایح بآ
 ابرد هدتلآ یرسج لاخیم مظع رهن جواوب . ردلکد لخاد هرهش .ردعفا
 لیس یراغاب هجرازوب یکهدنجا راهریزج یهدنفارطا رش هدنراقدلوا لاثم
 هلبا یناسل نیتال هرزوا وق ییسفق فلس نیهلعم لوق ۰ ردیا بارخبولآ
 هد « رلذلوا ثعاب هنکالح كشرهش هنردا مظع ره جوا و سمالارخا «

 . ردشلزاب

 هرزوا ناځ ناماس ناطلس نوناق الوا ياا كنب رهش هنردا

 عیج بویمهدیآ هلخادن کاح رب هلغلوا یناث تخت اما . ردندنتلاا مور هنردا
 هدزعامز ۰ ردهدنمکح كنم رایشاب یحاتسو هن ردا یتاخومرح «یتساسوبلص

 تلا هک اقح پولوا یسشاب یجشاتسوب هنردا اشاپ نانسهجوق قابا قرق
 كرو هله ییهدازمارحو یزسرخ بوزک یک قاا نرق هحراو همور

 الو سما ترک ارا. کندن نولو هملوا هات هلو
 عرش کا اح ینکیا .یدا راو یباوت زو ید ؛یراصاخ. یدیا هرزوا

 اح ی هداروب.. ردتبولوم فیرش قلها زوب شب ندنفرط نیبم لوسر
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  ۳هب ردا 4۷

1 EDENE NEDE هک( DIE هک )هک( DIK DEI BEDE BEDE DIK هک BIKE BIK RK IED: IK DIK BK HEDI, 

 ردق هه هجن راو هنسهلقهناخ فقوت ات ندنسهلق سادنامیتح .ردیهابو یهاظیرلاتب

 نایرج یرلرهن شرم اجتوط . ادرآ ندنجما قدنخ هدنرابناج هناجغاید
 فوخر,ره هلغلوا لبا جا بولوا هدنامع دا تسد الاحیسارون اما . ييثمردیا

 بارتو لامرو هلب نم هنیراقیم قدنخ هديا هديا نبع ضاما ,یرب ندتشخو
 ثادحا راترامعو ناخ « ناکد هني رزواو شلوا مولعم ا قدنخ قرهلود

 هناخ فقوت طقف . ردشلوا رمو روك ندناتسرامع یفرطییا كنهعلق بولیدا

 2 ردناباع یرلراو د فرط کیا هدنتمس یرازاب جاغاو هدن رالف رط یسوق

 . ردراو وق ددع یتلا هدنروسرود . رددابا هنهک علقرب رتسیا تمرح لهس

 رایجهنکیا هقرش بناج هن یحنکیآ « یسوق یرازاب قلاب هفرط قرش الوا
 وق ییا كوصوب - یسوبق ساینام یجب درد « یسوق نادنز یجنجوا « یسوق "

 یعب یوق لاخیم یعنشپ ربلآ وص ند رم قرهلیجآ هنیرانک مر

 . ردحوتفم هلاش بناج یسویق پوط حل « وق یفق رظان هبرغ فرط
 دادام راد اما . ردراریمدو تاق رشکیا به بولوا یلماحدزا تباغ راوق _ 

 ندراوقون اما . ردلکد"تاق رحوا رکا یک ق راس م
 « ردراشا وق نورضوا بودا بیقعت یبراوبد هدرارپ هم كنهعلق هقشپ
 یعرج كندسهملق هنردا . ردوق نورغوا هدنجما یسوشراح اشاب ىلع الثم

 هعلق . ردلکد لوس ردق یسهملق كينالس . ردهدآ كب یتلآ رادام [رئاد
 ددع وا هدنبرق یسهکت رابحشکوک ء ردراو هلع ترد نوا هح هدا

 ۰ ردراو هدنجما یوق بوط ید نوو ال ر : رھا ينا مالسا

 ینطصم یرکبو رامور به بولوا هدهعلق نورد هلحم نوا نالاق یرک

 یلدروطوا هدهعلق نورد كرامور هدنحتف ناح . ردنوکسم هلبرابح هناخیم

 هلج هدهعاق نورد . ردقوب هاب « غاب هدهعلق نورد . ردشلوا حاص طرش

 په یراماع قیرط هکردراو هارهش ددع شهلا زو وا شق یجترطس
 هدنابلک یترامع راس . ردشمنشود مر دلاق هرزوا مدق زرط هلی رار نخ

 ندفارطا بودا هطاحا میفع رم ددع جوا یرشو . رولوا فصو

 ۱ ۱ « راردبا نانرج
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 هدنبرق ی ا نشم « 7 ا یجندرد « رباب یصی هدننادیم
 ید «یرٍب ناطلس یهکرس هدب رو نداق هشلاع یسحتتل ۱« یراب وروق "

 عش م ردق راریغص لبج یربیه راب یدبوب . ردموسوم هلیمان یریاب قق
 . . . مدحارزوا ددع ید ادعام ندرادو . رد رهتشب یلک اب رع ےاخ داداوهو

 ۰  بوناقلاح هرجا ناتسلکو ناتسنابابخ بودبا جوم یک ایرد هنردا ناتسرامع
 یبهعلق اما . ردمظعم داوس خسرف شب دادام اراد یفارطا كناتسرامعوب
 ۰ ردلکد عساو هبنموت

 .خسرفشپ نانلوا نایبو رک ذ هدالاب س هیلع راد هنردا ٌهعلق ساسا عضو

 . ندعب سم لکش ریا لارف اا هدنطسو ات كمظعم داوس یلمرج

 رد . رد راک داهرف دا او دابآ حم داف هعالوط ه غ بناح

 هلا هدیشارت كنسهریصرب « هلغوط نوکلفک رر هکر دعاصم هلا یزاویدو

 2 عارد نوا هدنمز رعق یساسا كنسراوید رد وفو ناتم هعلق رب ام

 شه زو کور هدقارطاو ردنکلم عارذ قرق لماک یرونسدق

 و رب ۵ e هلغملوا عقاو هک را هعلقو اما . ردرانتم جورب لاثم فاق

 هدنسهشوک یرازاب جاغا الوا ۰ ردراو یراراوتسا هلق نبتم دسو نیصح نصح

 هتح یسالعا هورذ ندنعبدلوا هناخ هبج هدنجا ( هلو یلباق ) رظان هلاش باح

 یره حرم هدنفرط بونج . راروید « هلق یلپاق » هیلع ءانب . ردروتسم هلا

 هدنسهشوکر ب . ردراصحرب ناتم راو امقہق جرب « یسهلق ( سابنام) هدنراتک

 رب رظان هلق بيرق هناحاس یرهن ځم هنم هکر دیسهلق ( هناخ فیقوت )
 هناخ فقوتوب رانالواهلازالابجاو ءقيرطل | عاطق < < لتاق  یلحرو هکردجنرب

 هکر دوب ےدق "هلق هلاق ندحون نافوط اب وک . ردراشلوا فوقوم هدنسهلق
 راو خم رات نوجا ریمعت هحنسال شلزاب ندنفرط یلارق هنوردا هدهلق

 | هدنب رق عماح یلهفرش چوا « رظان هفرش بناح کو ی درد

UFتددنا نو رک و یوق ندنسهلحو : راو ( یسهلق  

 لاغزامرر هدندیه . ردندب نادند ددع كس یا نوا یارطا , هلم كن هعاق

 ا را الع- شعاراو قدح قلع زادام اراد هدعدق نامز . ردررقم یل»



 و هب ردا ۶۲

  EDE KEDE KEDE NDE AIDED)یک < )<گو)  [

 . ردشغلوا حتف هلبتسد یزاغ ناخروا نب هاش ناماس هکردوب هعلق نانلوا

 بودیا حتف نیتم ةعلقو رهش هراپ شب مالسا رکاسع هدهنس ید هصالخ
 همانروط رب هاش ناملس رخآ ۰ ردراشمرتسوک هرابغاو راب یرلکلروآ كنج

 لصاو هنادز برق بونهلرکت نکرید ربکس هلیتآ خلا راکش بولاص نیهاش
 مالسا رک اتسع هکرایدتا رابنامداش بوبابوب راهطروم لزق رافک هاج هحیلوا

 هل ا لوسمالساو هنردا كن دام یزاف هحنقع كنا . ىدا متام رب نوجا

 ۰ یدلوا زاماقیچ هرشط ندهنردا رافک بودا رللوناح رانوخسش هجنراو
 ۰ یدردیا تدوع هالص سا هامالس: هم بولآ ناوارف لام تو اه

 تین هنحنف كنهردا هحنلوا هاشدای لقتسم لوا ناخ دام یزاخ هک ات

 ندمور لوقعمو رانا بوناشوف ینحیلق ثربغ ندر یدب بودیا معو

 تناوج . یدتیا هرصاح یسهملق هنردا بودیا عج رکسع (۱۷۰۰۰۰)

 نانو هدهعلق نوردو شرک ندغیت نادند یرایجدادما نالک ندهعلرا

 یهعلق تان . ردشمربدید «ناغعلا رک اسع ةد زک یانامالا نامالا ههرافک
 یز تانلاب ادخ دج نودک ها کس هه. ردا کک
 " رختسلو حنف یتسهعلق هنردا هدنحرات ( ۷٩۳ ) یراترضح راکدنوادخ

 " یراب بانج 21 . ردشملوا حتف هدنحرات ( ۸٥۷ ) لوبناتسا اما . ردشملطا

 هروبن رارقرب هدیناغع لا تسد یدالب رئاسو یهنردا نالوا ینا تختوب

 . .نامآ

 : ینکیآ كالو موق هدجدق نامز یسارو-- همنردا “یا تک ناو
 هنردا میک هتن . ردیسسوق .كناملا لزق هدالابو كنامالا رايد « شعبا یتخت یا

 دارغابو ندوب . ردحوتفم یراباب هنفرط ناجع لا ردبدک كرابد لوا

 هنافع لا یراب بانج ااش نا نکیا هدلا مظعم داوس نایزاغراد یک اا
 : دا تست یه درر یک کک

 ادع یه ار رک تیز تادف دن ریا هل ۱

 ,هنیمز ؛یازس یسا الوا ۰ ردوا عفاو هدیداو ازفحرف < « عساو هی

 ۱9 روس یسبجنچوا ۰ یرباب كن داره. یسحتنکیا : رارد ربات یللوج

TINIE 
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NUDED DUNNER NDEدوم مم صمج یصج مم ممج صممج مج مم  

 ههل د و كيهنطنطسق بودا هلغ هراموررابلیرص هرکوص .یدروللوا
 تردنالوا هحشراو هنسهعاق سوقرت هدنلحاس زکد هرق ات ندنسهعلق یروبلس

 قرهلیق ربارب هللا كاخ یروس منبنزان وا بولوا طلسم هنیراوید هعلق تاق

 هتشب . راردنک هبهفوص نالوا یراهاکتخت قرهلا ناوارف لام باسح یو
 ناوارف لام لوا بولوب مظع زنک رب هدارق مان لغوا سوقیاف ندرامور

 رومعم ردق لوا ییرهش هنردا بوریو هوزاب یوق راو ادعالا معو ىلع هلا

 نر ارا اےک ندراخسم اهدرن .رولوا راغهترهش هدفررطره کردیا

 و هنسهبنوشا فقو هع رش سدق هانسح یار كناراصن عیج كرەسد›

 عمط سکه ترش وب ء یاران رک نوا نودا یدن هسدق ندهنردا ۱

 یوو یربش هشق یهدنرابد راحج ابوک هک یدلوا رومعم ءلیوا بویمهدیا
 یحاص هناخراک .ردش لاو ریدپ دبعلا اما . یدلوا مرا غاب دننام یک مرس
 لآ عولط رخآ . یدیا قو یربخ هرس تنها را تا لحاف

 هدن راتحصا و طعو عج موهفلا یود نيثدحو نیرسفمو مور یاملع هدناْهع

 سسفل كن رش تا (۰.۰ ضدالا یدا ق مورلا تبلغ ما ) مومعلاىلع

 شوحودم تما هدردمرا هنردا هدنضرا لا مور دا هدن ون ندنرابررد.

 هتردا بو وررک. قا تروص ۰ یدراردآ اسغرت هاف یبدحوم
 ی راراوطاو قالخا « ی رللب « ی رللو بوردنوک رابحلبا هرالارق یریغوب

 یسرفک مور یهسورپ هدنتطلس یزاغ ناخروا ۰ یدرارولک بوروک ۰

 یناث تخت ریا ایالت یخدهنبنف كت رت هنردا بودا جتف ندنتسد
 ید كلا اک هدنروضح یو شاتکب یحاح تانلا تورنو: رارق هنسلوا

 .هبسارقف زویحوا لو شاتکب یحاح تالاب . یدنلوا توالت هجا بول

 ءلسهرق « هدد جاولب « هدد هلاح « بوقمپ هجاندمالسا رک اسعرفن شعو-

 . نلکلکو رللاص ندنغاط وق رابزاغ مان نروا هرق « هجاوخ هرق « هجوقهرق

 پیا ) ادتبا بودیا رانوخیش . رایدک هنسهق ییا مور بوید هللا مسب ها"
 ندالص كلبا ۰ ردراشعا افا هدنا یهعج تالص ادتیاو حتف ینسهعاق ( الص

 حتف كلبا هدیلبا مور". ردراشعد (الص بیا ) هرخ الاب قرهلوا الغ



 “€ هل ردا

 ینسمتکه دناکر كرانا بونظح ندنسمک ندوص ربارب هلیسیدنک كراقالوص
 هدیلوطانا بولوا بوکنم اشاپ ینطصم یحاص رسج هرکوص .ردیا نامرف
 وب نمدنفااشاپ .هیلع ها ةحر .رربکرم هلقعاب ترامعو مماج هدهزوکک و

 لرهدکهبونج هلعالغ چوا ربقح . یدنیک هبهنردا هجشرغوط بوک ندیریوک
 . مدلک هنسهعلق نمرخ

 .(هنمرس) یلغوا كالارقما هنوردا - یعاحنس نام رح ینعل یسهعلق نمرخ

 هدننامز راکدنوادخ یزاغ . راربد نامرح قرهلوا طلغ ندنآ . ردبسان
 ندرامور هل.سهطساو اشاب شاطروع ندارزو هدنحرات گن شفا زوسدب

 كغاجنس وب ًاضعب . ردتخت یب قاجنس ہدنتلایا یلیا مور الاح ر. ردشملآ
 وشراق كنیرہن حرم یسهعلق . رولوا رومأم هنس هظفاحم یتلاا وزوا یو

 هلغلوا لیا ما .ردهعلقر اب كنسهعالوط ندعبیم هدنشاب رباب رب هدنیناچ

 قلهحقایللازو .ردرادهنخر هل یرللح ضعب كنیروس . ردیلاخ ندمزاول
 ها . ردقوح یفارشاو نابعا : رولوا هسک شب هدلس هنسضاق . رداضق

 بستم یرادرسیرجیی یسشابزوی ویشاب یرحیب یالا. یرب ادختک

 زود یرهش . ردراو یسادختکو ینانرهش ,یسشایوص رهش «یرادحابو

 یلوتروا تیم هریک زویزکس یلمهمزکس یلهحشویغاب بولوا هدر رب عساوو
 : ی راد تافک ردا هار یهدااشی ان زور كن راهناخ بولوا یلهناخ

 :ردقوح ید ینایبصبتکم .ردراویراناکد .یدحسمو عماج

 . یسهکناببهزجهرزوا ماع قیرطهدنفرطوشراقكنی رهن رم هنی نداروب
 . كدلک هنسهعلقو رهش هنردا كردا تراز

 .هنیرصنع ناملسترضح هداروپ  هنردا بط داب میافع داوس فاصوا

 لوبناتسا هدعب . ردشما نطوت مکان ( ورخوب) ندعارصم دالوا نکد

 - یدتا رومعم یهنردا وب انودک ام یزق كنانللا یسناب

 :بودیا انب هعلق رب لارق مان « هنوردا » هدنرصع یسیع ترضح ءرکوص
 سره تیاهن «هللا یراهفلاط برصو راغلبهرکوص .ردشمرو یمسا یدنک

 رود هدنوک ترد قنا یمهعبرا بناوجهکیدلوا رومعم هلیوا بوکد هنبرللارق



  0 t۲یمهمانتحایس یلجایلوا ۱

DIE DIE IED IE NDE IE ۱2 NDE DIKE DENIED RIDIN NIE 

 ا غا نامرح لو دشا تماقا هدرا ضم مانیراح نونلآ
 اک تا اار اردک هقرش تمس ندنآ ,ردیرباح نوتلا هک اقح
 كنسوباق . راو یعماحر بولوایلهناخ (۲۰۰) .ردهیحان ندنغاحنس نامرچ

 :ردراو جرات وش هدنرزوا یسهشع

 و ردنشور عماج یلصاح خرات هدمد وا یدید کلاس

 مرح ددعتم « یقاحوا جوا یللا . ردسریش .عماج رب یهسردم ترا

 یمطظع کی اا ناهع هدنونجبناح . راو یمظع ناخ رب یلکلهودو لا

 . دلکهنسهبصقاشاپینطصمرسج كرەدرك هقرش بناج هنپ نداروپ ۰ ردراو
 . زود AR جرم دن ا یاس نام رحم ی اشا ییطصم رمسج

 ,عماجریکیماج نبطالس عماج یهدنشاب رسج . ردهبصق یلبارح یدیو هناخ
 :ردوشخرات ررح هلطخ یلج نسحیراصح هرق هرزوا یسایاعهتع .ردنشور

 ناخ « ینایبص بتکم « ینراسم كعماج وب ( یوقنلا ىلع سسا دجسلا )
 ناتسرامعمهحوقبولوا روتسم هلا صاخ صاصربه یرازاووشراح «یماحو

 رسحزوک یا نوا یهدنرزوا یر جر .ردعنصم تاق یس را ر رد سا

 عنصمنالوا مع حودم هدمور راد ,ردنتاریخ كناشاب نیم 1 سرب مظع

 یگرا . ردو هدیرب كرار وک

 ابد ول هققحلا ف 2 اشاب ینطصم م وح س یدلس

 (اشاپ ینطصم یدک ندوریوک ) میرات رلبدب د موح ص یدک

 . انب ورپوک یناه ءالال » نکردیک هنسازغ نيد وب یزاغ ناخناملس یتح
 هاش داپ» نفر هدکدید « ل هديك هیارغ بوک ا د لا
 ندرتسحب نآ لوا ناخ ناس هد ےک هدندوع ۰ رسم یاش هآ

 ندناکر هحابیرالوق قالوص توروا هره مش رم هلا ا ا

 ۶ نابا ئوت یتبوشو ردیا روبعهبوشراق هدلاح ینیدلریآ

 ینسوصنوسراپآ و قندنسیرپوکدصان هم ینسوس هکلا لآ یلک هقوق هلبا تنم
 ادخ تمکح .شمردکمدقم رلکیهلج هدنباکر ناخ ناملس هدرصع لوا رکم
 اکو را ن وج بولوت هدناکر كراکنخ رلکس نوک لوا

E ۳ 



 دښو ٤١

 قرهباضواهنیراندعم ںیمد نویع ندی ا ناب رج ندنرلهرد یدنبرد زقو هحنتسوک
 نانا یرهش هلف ندنا «هننارح شجرازا راتاو هلا یلکب ناخوراص کک

 زب وا بونشهلرب هلرارهت ادزآ و اغوط هدننلآ یزارد رک لا آ

 : رولوا طول همور ید[ ا

 یزاغوب کیا لدیفسرح هليا هایسرح یسارو نالینید مور رحم - موررح
 بصنم هرنکدقآ بوک ند زد هرق یقسا اما . روم را رک

 ی . ردهدنحشآا مور رح و یسهر زج هزامزامو را ها لزف . رولوا

 ق٢ ندنورو یاس كوسا. ردهدنلحاتم كنو کد لوق ط

 قجنا لیمناسکس «شم یضرع اما .ردلیم زويا یلوط هجنراو هنیزاغوب زکد
 .راردهدفرط یلوطاناو ردیغالوقییاكموررح یزفروک كىلق .دسزا . رلک |

 اخو یسهرد نمرکدو لقزاق هدنسهلاقمو دمزاو هحراد ندنفرطیلوطانا
 زاغویغادوق «ككدرا «همردناب «قحدیا «جیلاخیم .هینادمكياک ءاولاب هرد

 .ردرارومعم تیاغ بولوا هدنرانک مور رحم یرلهصق یسپالو

 .رولوا طولخم رهن ددعشیزوب ندنبناح یبا مورو یلوطاناهمور رحم وب

 هردراورمجواوب ناشیواق هنر یر هداسندنف رطییامور اما .هطن و هایی لو

 . بورکیراهنطرف ریمزاو یلوسلک ندزنا یتح . ردقوب وص ولوا یریغ ندنوب
 ریمد هکنوچ .. ردلکد حودسم ینوص طقف « راربشاناب كر هلک هب هنردا ات
 . رولک ندننداعم

 هن ( ینجرازاب رانا ) كردک هقرش فرط هن ندنفرط یلکب ناخوراص

 هدارونوکرب هلغلوا رطاخهتسکش زا رب اشاب . ردشلدبا یک د هوا وب :لدلک

 دع اج را بیک والف كرد 48 رش تاس هن ندا یک ووا
 هقرش هنن نداروا . كدتبا رلافصو قوذهلتماقا نوک چوا هدنسهناخ كياشاب

  م كدلك ەيەي رق مان یکسا اب بوک یناتساکنچ مان یسوروق ساپاپ كرەنلایم
 «عماحرب«هناخ زویج وا .ردوک یراظفحتسم وروق لسموفاعم هدنسهحان هیلف
  هحرسویلاشندارو . راو یناخ مظع رب كنادختك رع یر وک ءناکد یدن

 هدنسهلباقم هجزیمس هرکوص .دلدنناتماقاتدم یئزج هدنراناخ بوک ییرابرق



 و با يا ان اجالا ۷۰

 ۱ 9 ید هل . ردقو یاعاو بش . یتفم . ردمریم یاضف هرس هباب هخا

 ارز .ردراو رام هان ینم هلی | تەرك ردق ز رو ید تولوا یسهلخ

 زوقط هل . ردلکد رومعم نادنچ ندنکللبق كنساوه هلغلوا ىجا هرد

 . ردراو یرومعم عماجرپ روتسم هبا تیمهریک هدا یشراچ . ردبارح
 ح کم ددع چوا . رددحسم هلحم یسادعام نذدمآ رسو اب گرا یو رانم

 . قوب یترامع رتاسو ماح . راو یئاکد ودق نوا « یناخرب « ینایص

 یسهحسلبا یلهق كحوک رب رصتخو دیفم س هجنتسوک بامرک فاصوا

 یرابش یسلوقم شوم: ردلکد هرزوا تنوخب ودق لوا یوص . راو

 . ردکوجوک تیاف یضوح . ردیا یراص یک. نوت
 مارحاو اع یراراک ارنک | كنقلخ . رارک ابع ضام هج یناوسن

 ی هدنرلهرتو هرد اریز . راردبا كلرکنها هدیراهچ .ردقهوقوط

 . روروا یراخرح وص e . ردراو یراخرج ینعب یووفاص
 ی

 ll بک | یتاخ . رونلوا فیصوت هدنلحم هّلاءاش

 7 .داحا ییاسل لوا . ردشلو رامشا هدرهشو راغلب ناسل ارز ۰ رثردبا ماکت

 ۰ راریلس هح راعغلب وا هله هلخل وا نوفدم هد رېشول سايا مان هش د ال

 یغاط ناب ا تن کد :هرق یر . ردراو هصق یا هدمانوب هدمور راد

 : یسهجنتسوک ناب ۰ ق ا ام .Ey رارد یردنن هو 1

 2 .قانوقر یون الباب هد نسا  ب باح كنەهحنتس وکو یسهصق وتا( ص ۰ رار د

 .ردىلە رطاو فوخحم تاغ یو اما ٠ ردر

 وک ناعورام دلردکه قرش باح هنن بودا اشامتو ریس یهجنتسوکوب ۰

 کا نک یسهبحان ینحرازا راتات هدنتلابا لا مور قا لزم هدنسهصق

 . لبارحیدبیهناخ ولوتروا تیمهرکزو لا یلغاب هدننغآ هود مساو
 . رداسز هطبرر, رصتخحو دیفم یلناکد ددع یم رکی «یلناخچوا ا ماجحو یلعماحرب

 و نیر خم قو. ردفیطل یساوه هلغل وا هدتکنا تنسالبا شولعبو

 . ردرلهرد نالوا

 میل توسد ی را ابرو یرلهرد یلکبناغوراصوب : یرهن شم



 ۹ هدنتسوک قیتعرپش

 برهن رقشا ندنیبد یکاتفج اشاپ ناعنکوب هتشا . روروط هنکهروب كمدآ
 هفوص . كدلک هنسهبرق ( یدنبرد رازق ) لردک هقرش بناج هنب بو
 فرص مسمو فاعم یلناخ زوب وا هدننماد قامت اط شواو هدنک اچ

 . دلك هنیرهش ( هجنتسوک) كردبک هقرش بناج هني نداروب . ردییوک راخاب
 یی (دوواصا ) یمسا هدراغلب نامز ب هحنتسوک قع ریش فاصوا

 .یدرلربد (دوواصا) هلغلوا e تردق هدهدرهشو . یدیا ینوص هللا

 .رار د هحىلبا هحشراناسل یدک یه( :هحقس و )شش هدیسهش اط برص

 ساپاپ شاب رب هدنوب اریز . ردسدقم كب هجنموق قینوو « پرص « راغلب رهشون
 ندای ترضح ند یسکره بودیا انفا دسج هنس زوب چوا یک ابا . یدراو

 قرق هکیدبا شمراو هبهبتم لوا هلبا هدهامو تضابر . یدرریدتا لوکت
 بوسد هقدالو رایلبامور .یدرجماتوس هساکرب بوسنوسز ربو مدار هدنوک

 ندنو راوح وندن هفیلخ یسع ترضح یراهرکو صیتح.یدراردبا رابتعاقوح
 ید هشدال بولوا قالم هلا یسااب هق دال هدنرهش هشدال و یراوح مان نوعمش

 ریکر درب بودیاجرخ ناوارفلام نویلمكسزوب هح هفرشیمودق كنراوح
 یسهحیک لوسر تدالو ید رد لوا رخآ . یدتناهه هانا میصكردیا اشنا

 هش دال وت مالک هحش .ردناک,ار هدنماد خود زاد یرلاسرتا N .یدلوامدهنم

 هلود ندلود هح رهشو بولوا هتشکر یراتل ود كرلراغلب هرکوص بولوا

 ناوس یلغوا لارق طوب تسد هدن رصع ناب ها دم دار یزاغ ۳ ناوقس ز

 راکدنوادخ . یدلوا نصحتم بودیا انب راوتسا روسرب هرهشوب ندنفوخ ناج
 نوجا نوسلوا ییا روکو هرزوا زمهار بودا عایسا یتیدنل وا انبكن هعلقوب

 یهعلقوب بودیا مظعمرادرس یناشاپ نابالاب یزاغ هلیا نایپی رکسع نمروتوکرب
 هراب دانا حتف هللا یدڅ فس ا كرهمر و نامزو ناما بودا راک

 كنیراود روس الاح هکرلیدتنا ربارب هليا نامز ید ینسهعلق هدنسهنس ۳

 هبصق رب امسم هلیمان هجاتسوک یرب ندرصع لوا . ردناباعو یهاظ یرلاترثا

 دومعم لا « یلغا هرجا زوا عساو ر هدنراهرد ینا یغاط هلر . ردانعر

 یللا وب رد یسشاب وص . ردصاخ دنا ییا مور بولوا" هصق
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 هلخلوا یدق هیفوصرهشوب . ( یدنفا مرحمیلولا ) «هرسسدق ( ناطلس دیس »
 ندرلنوب . ردرلنو زمکیدتا تراز اما . ردنوفدم هلاءابلوا راک هج اهد

 قالوا ندنفرط هناتسا نکرولوا نک اس هلردا رلاشاعو بس هڪ اهد هرکص

 اشاپ « شعا سم رکم « رایدشلوب نکیآ لالا شوشم هلیا نمدنفا اشا بولک
 اتنا و بور دک هاروکرومسر هملسمود « ! تعاخ « هللا كرام لا »
 سکر چ مظعا ردص . رایدروس هيد « زرولوا هجوتم هبهناتسآ هرکص هتفهرب

 بوریدتا توالت یرلبوتکم كنارزوو الکو عیج ۰ كناشاپ دم شیورد
 لیصحت بولک زی زکسقحهلوا یریزو ینکیا بولک هتداعس ةناتسا »
 بولو ناح هزات تاوغا هلحو نمدنفا اشاپ .رلیدیا هدنلأم « زکسهدیا جانم

 ۱ : یدلوا هدامآ کشروک مار ككرادت یکی
 اشا دحا كلم ینوک یحنجوا كنجرلا بجر رهش یسهنس ۳

 هاشاب ییصم رادحلس لیا مود تلانا بولوا لوزعم ندنلیا مور نمدنفا
 بوروتوا هد ارس هتفهرب لماک ندا اشاب . یدنلوا هقدص هللا ترازو

 هزب نع یدنفا یلاب هدرهش یغاشا بوقلاق ندیارس هحنایروک هار تامزاول
 قرلوا نامهم هدنآ بونی هنیارس كنيپلچ ینطصم دیس ندنرهاط قرع
 .یدلروهارجرخهسک یعرکی هرایغولاوقو تاوغاهلج بولیروکراکرادت هل

 a دو : : نوا هم اتسا ندالق وص ۵ دنسو, مع کاش یا

 اشابناعنک ) هدقدنلوا ناور هلو بولیروق ناور تخت هلیا هللامسب الوا

 . ردراتوارب لاشم هعلق هدنرانک یرهن رقشا . قدلآ لزنم هدن ( یلتفج

 بودیا روبع ندنجا وقامص ٌةطبر بولک ندنرلالباب وقاص یبنم كرقشاوب
 لوکنو رنیا.رکع ندنسارحح یسهصق یدالزا ككردیا نار ینسارح هفوص

 ندنجما یراندسم ریمد یهدنرالبا وقامص اما .رشیراق ههنوط هدنک اخ

 یکش اط ربمد . ردلکد مظع رہن حودم ردق لوا ندنکیدلک كردیا نایرج
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 هاب فراع ندکورو لئاټ شمرو تمارا هدی كس شم كرهریو بات

 هبق رب رکراک شمکحرس هکالفا هدنجما كننسوروق روک ذم . رددشص ولوا

 لیشپ هدنتداعسرس هلذلوا ندیهاط قرع . ردروتسمو هدوسآ هدنجنآ رو
 .تولوا روتس» هلا فوص نوک زس یسهفودنص كس رش رد ۱

 یر و هو یر . زدراو رلتنع مالک طخ نسح ددع زو هڪ هدنناب ترد

 یراظن رطان هلغلوا هدناسح اغا یطصم یز نع دالوا ارز . ردقو نالف

 ثانسلاع ةف . رلنمربو اضر هغی وق راتعد هنوک یربغ هدنشرش رق . ردلوا

 .هرزوا یداعس باب . ردرظان هرلمرا غاب یرانزور نالوا هدنفارطاو با

 : ردو یخ رات روطسم ۴

 هوس ةيغرلاپ ابلاط نیفراملا بطق لكلا خيش تام ۱ ۱
 هحوح ةنخا ىف .ربص هرس محور هللا ح ور

 اور لاس هلا ند هضم رات . ال شا مهلا

 هنس ٩0۸

 .هش ( یدقا یاب نن یدنفا قاحسا ترضح نفراعلاخبش تراز )

 ا یهدنرزوا یار رف ردهدنسهباقم ینداعس باب كز نع راونا ۵

 هلاص سفن یدا قح لصاو زرع لوا یدنفا قاحسا ترضح

 هاف نوجا یور یدلیا رهح ینضرات كنتوف نوجا كملي

 هدنراعاب وروق ۰ ) هدد سما ) ۶ ) یدنفا ام تراز ) هد رف یماح الن

 .ردیردار, كنیدنفا دم یلغوا یضزاب ینلوم هدم هدیلویلک ک ردنا دجا
 .ردققحو تباث کیدتیا فلأت هدنراغاوروق كنهفوصوب یبقشاعلاراونا یتح
 .جازتما هدملع هثحانم هلدنفا دک یردار ناڪ دما هف وص ءاملع لوه

 بودیا ظح ندنساشکلد كاخ كرەلك هبهیفوصوب هليا تحایس بویمهدیا
 .هردراشما نفد هدنسهعموص یراافیلخ هدکدتما لاقتنا ترآ روف با

 .ردناع ماقم لوا اما .راربد ردنوفدم هدنآ یدئفا دم یردارب هدلوبک ق
 .مدنبرق یماج اشاپ دوم هجوق .ردنا دجا ناحرپ رق هدهفوصو اما

 و
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 ت

 ِ - نوک انوک مارحاو راهتیلاقو یناوارئاس ا رطاق راط شب « هود راطق

 ررر نوما كولمررب e a بتک هعطق شب رو یدیا باسح ین

 ظفحو رب رګ هل یرلنو . ردشما هه هیدفا ینانغ الکوو ارزو 9

 ناه . مدا ماست هسراد هس زخ اشا هلب رتفد عرش ماسفو هلندا كىاشاب بودا

 ۱ دارمز دنا نفتو زه Ng ندنلام یدنفا یانغ اما نکا

I LS MNE 
 : ردمشعد یخحراتو هنتوف كسانغ ريةح . هلع

 2۳ مرا کا ها یا ینید ےل (یادع )یوم هدد لراالوابودیهیا
 ۱۰۰۲ هنس

 ۰ یدلوا موح ص هد ٩۲ هنس بولوا رب شعلا یر تدم . ردکسک او اما

 ردص هدنحتف دادغب رخآ بولوا نوزیرط هدناحاس زکد هرق یرابلصا نطو

 نانو كار ناخ دارم هدعن . یداوا ناتک سیر كناشاپ دم رایط مظعا

 ردقجات هدنامع لا تلود .یدلواباتک سم ر هدنتلابا دادغب هباشاب دمحا كلم

 ۳ لا عیرس تاذرب سانش نوناقو حلطصمو یسن» ردق یبوو هداز یقواو "

  بودنا ظفح یقازراو لاوما . هیلع هللاةمحر . یدبا اضق باک بوک بولوا

 . هلتص . یداردنوک قالوا حملا لء «یدنفا لع یلح یدالوا یهدنوزبرط
 ٠ هلا عرش نذا هنب هجثراو هلدرخ ٌهناد بوما دب عضو هنعهحرب اشاپ هدکدلک
 هنیرپ یردپ كردیا ناسحا ید هرخاف رومس رب بودیا ملست هبهداز ینانغ

 رهش . یدیا دعتسمو قحتسم هغلباتکلایسر هلهحوره ارز . یدلبا سر

 a لاخ ندهعا اشاع و مس یرهش هس بولوا لاح توس نامز هح هدهفوص

 ۰ قدالاق

 شوطبوو ددعا تا سو ہدن س ع بناح O ا

 رب لاثم یسهضور تشه هدنسهشوک هریغص ٌءدلب رب رومع» بيرق هننماد یعاد
 | كلف بطق هیاغا رکرمع لصاح هاب یلاع لماع هاکترابز ) هرجا یناتساک نابایخ
 هرم هللاانسدق ( یاب تفح خیشلا ىلع ضوء تباحا ٌهظفح طبهم « تالو

 هلاع لاثم باتفآ بودیا عولط ندهفوص كب ربع كاخ هدیمارب قیرط « زیزعلا
"a 



 ٥ هلا یایور

 نسح كلدص ! اش كلما ۰ نرفآ رازه دص نرفآ » بودا نهدر

2Ëرلاعد کک هد « هربو تح ادخ . كني ام لاع رکف  
 هر کافحو كسرا لغوا را دنس ءال. را

 فورد كردبا انئو اعد رفاو « ٌءلدروک هلاص یاژررب هبوب هکكس ماع خايس
 یالاقص رادهنزخ بولوا رادس ندیاوخ اشاب هدعب . رابدلبا لصاح تح

 رب کب ! جات ههراب نار « ا Ù ردن وک شف «: یدتا هه یدتفا ماما

 لوانت تبرش هساکرو یسابروج جءاب هلبا هراب نان رب ناه « حور فافک

 قدنسهنزخ ناه براو ءزا تاح نآ لوا اما ردقو ی ر و
 هرشط نوتلا كم « هنرلاغا جا نو كم بورا قح نوا كس ید

 كر« هناك رت نوتلا كب هرم راا جاو نوتلا کا ۷ یحوق

 ماکعو رابجرالک « رارکشیشان و ںاپجشا نوتا كب مرا ےې
 صوص هربةح بور و هنسابغ كنهفوص نوتلاكس « هرابج هلعشمو سیاسو "

 ندنوک .یدلیا ناسحا ینکروک تسدبآ كنبودنک رومس ربو نوتلا زوبچوا
 یمادختکو قو یجهطلاب رب ندنفرط ناطلس ابق نکرولوب تقافا ادخ اب وک

 یرلباوئا ییدردنوک كناطلس اق بولک یا مب 7 كنرفر اغا دجحا رادهسزخ

 هيه اه یلاشاپ مکح بوریدتیا لقن هباوخ یریغو هر یریغ بوک اشاپ
 . یدبا همسارس ید اشاب اما . یدّسا عورش 1

 هرکوص نوک چوا ندنوک ینیدنلوا عت كنەقاو زوک دم اد تی 8
 یاتک سرو قیفرو راغراب یربندهنس قرقو ینیع بصن كنمدنقا اش گ

 رب ۷

E ۷۳  

 هللاهجر . یدلوا ناور هنر نانح یلاور حور بولوا موح ص یدنفا یانغ

 . مدلوا رومأم منا ر رحت قتاناخم یخدرقح .هلاع
 کود ددع كم « قنوتلا كیدنو كس یا نوا - یدفا یانغ تافل

 یتلا ء یسهماسا هایس یعرکو هسک زوقط « نوتلا مرد روا هدنساغماد لاتر

 . ییا نوا ء كولم دبع ددع یعرکی ۰ تخر ددع قرق « هرادغو جیلق ددع

 ۰ ارو روس ید ۰ قارن قرف .كافوت ید « ناقلاق یمرگب ۰ هرز نلف ۱

 ترد « دیدج ٌهمیخ یلعمشم ددع نوا « کرج یلهیسوما کوا« یدرآ کیا



 e e یلجایلوا خر ار و
 ی ی زا

 ۽ تلد مدعقم هدلاح 23 شارف رسا یرب ندو شعب ییدد ردمزال

 ندنوا نمود . ردسەملوا مزال كمروس عا لاجلا ةققح بولوا كىلد

 ءردینمود كنسک مدوجو مشاب رب کیدید « كرك قمتیقا ناق بودیا نابرق
 كمليا نابرق ید هدقدلو تح بودقآ ناق بودا تمام رامکح

 دم رب يدد درک كمشکد « ردهلاوح هن و و : ردنتواشا

  ردنراشا هنسالاف مدا رتدم یا بولوا مرح مدا کل بحاص

 هفوخ كمرااخا جا یرلقیا دایرف هبد رویطاب یک كرابجیک ندنما یک
 یتاب یجناتسوب ندننروب یارس . ردیراقروق هید رویلوا اشاپ بوشود
 ۲ ۱ یا او رب ندقرط هاش یدک یو یو یدک
 روت راشا یورک یشداوا كعدا رب ندعلود دوم بول وار ظتمهننربخ موم

 كمعلقلوا صالخ نم هحنلوا مدا وا یسلوا نیکست هنطروف 3

 ناکیار كتقروز مدوجو الاح یفیداضوا هب هنطروف مظع ېک . ردتمالع

 نوک کیا رب یرلکدید هزاب هلوا قرغ یک هکیدلاق لبس . ردیفیدلوا هتسخ

 كنرفر کک داب یحشاتسو . یدا یتیدلاق يرد هدمدوحو مدت

 . قذاحر هعدوجو بوک ی هات رب ندفرط ناطاس اق « یدرک هلمکح

 تى ندلد نورد همکح هق دلو تح . ا چ یورک

 مترو را معا هللا اما . ااا توتا
 نب قرهلوا ناور هلو م بولبرا و ي واک کرد ی و
 : هکیدروس هحتافلادعب یدوقوا هحاف بود « هللاءاشنا مرولواصالخ ندض رم

 نهعقوو نوجمآ مزب ندننیدلوا زمعدق بح هناقداص مزب نس هتشیا . مایلوا»

 ۱ ۱ الو توا تراشا دز مدهحک لوا یوروک
 ینلاح عوقو كنعقاو هتشبا . یدلوب عوقو ریشبت هلبا لاوس ندنسیدنک
 .هلبوب هللا قیر ماهلا نیقحون یدما . یداوا یلصا كمکیدتنا لاوس ندنس

 >  شلا بولاق لاج یو بأتین ندمالک ترک لرد « هلوا ريخ . مدتنا رعت

 . نورب نوردنا هح . یدلاط هتحار باوخ بو :کیوس هزژوا شاب لردبا

 تا هنکیدتسا ریعت هی وت یهعفاووت كناشاب ساح راضح یرغو یرلاغا



 : هلاص یابور

eeصم مم مم مم موم موم مم مم مم صمیمی صم» :  

 یهلاقشع هدمرتح مرح لوا بولو شرورپ هديب یدب قزق یرب ندنرصع
 یارش هقرخ كهاس تلاسر ترضح هدهطوا صاخ الوا , مدل وا هدواآ 0

 لوا . مدزاقلاق بونا هرزوا یمایرد قشغ هدنداعس زادوا . منا کک

 بولوا راداوه مشابہ من الاح كکیدید شمکج رس هباوهیئابو یجیق كنویلق
 شا هڪ هلمالس هارد بوشوا قلخ نیل نود لدو زق + رد

 ود رولو تح هع هدابشند یایرد ندنفا ابا < كعاوغا م یرلکدید

 < شا دلتمالس یکوت كرف ر نددنشق ناکحاوخ . رد کا 8

 . بولوب تمالسو تح هلیراتمه كران | . مندناکجاوخ نب کی سەید راقبچ
 لا بوشوار قلخ كس هح هقارطا كفو مرافح3 ا ك ك

 یمناسحا لج یفیدابتآ یراپوط نامداش بوریدنیا هیایرد یییک كرد هللا
 هکردب رابوط یربخ كمغيداوب تح ر هلیرلامد یمسا هلا « لا كقلخ نروگ

 ریمد یدب هدنآ بوریتک هنکوا نزخم یلاوشروق هلبا كدب ییکو یدلیتآ
 لنوشروق « كرهروتک بویلک دب هقح قیرط مرامدآ ردم مدنا

  ردشاریطاب هلا ربمد هنر كممدآ ید 0 ردسع اوج هک « نزخم

 2 ضا یک نوشروق هدد ردینزخم مناعاو نيد نزخ ینوشروف دوخاب

 ۰ هبوب یساروش كنیکو ردمنیدناب بولوا تخادنا رکو مدق تباث بولوا

 ِ بح مت الح یرلکدتبا هرواشم كلاع قلخ وید رک هیوش یمارو
 . ردبرلکدلیوس ورد كرک هليو « هوش بولوا دیقمنوجا مهلاعم كمراقداص

 یک كنوب ۰ اما مدروک یک قوچ بوقاب هنسیک مدوجو بولک كنرف رب
 مدمروک ضم هلو A ی كناقداح نواب مکس هله یس ید مدمدوک

 . یذاقتعا یبدید مدمروک یک غاص یشید یا . لقاصب ۰ لقارب . ردکیدید

 ۳, ET SEET ۳۲۲ ۲۰۷ ۰۰ ٩۳ ی ۹

 ایا . ردکیذید ارم ندشغو لغ یشید. یجما بولوا یحالص حالس « كاپ
 ینلفوح ثكمهباوت بو ا یغوآ هلاع هغدغد ییدد ردقوح یی هلاوح هدنشاب

1 

۳ 7.۳ TOA ONT PS RE PRU DORI 
 د زدقو یی الع ها ھو ردنکیدشع تولوا لاو منو

 مو هع رزوا قاخ ییدد زعااد هب هنطروف ردحآ عراق هلا ره رب لا

 3 غاب هنتلا كنیکوب . ردیراها جالع بیترت هلرابش قاطبالام فیاکت بودا
3 

 و



 E یلچایلوا ا ۲

 6در a ردهلاوح ی را 711 ۲ ناق
 ب هنطروف میظع رب یاعت هلا اب هشدک مکح « هلو ضالخ ندشهطر وفا اند

 رلریمد ا یریمد شب وا هرزوا رمدیدد زکیک هلزس لزا

 نکردبانارود هدانرد مالت هنیرسرس هلبا ریمد کیا یک كزس بولاق هدایرد
 دنا ناغفو دایرف و یک نام را یر یک ا
 یجشاتسو هدننرو یارس ارج رردید « یاو دادما یاویاه ددم هر »

 هرس تودا راوس ع هاف مراب نوا هانامرف فهاشداب ولتداعن یثاب

 ناک امدقم مدروک ینآ . رایدرک هنجا رایک بوشوا ندنفرط ترد كنویلاق
 کا یو و ۰ ۰ ماطلس » :هکی دید هبیشابیجناتسوب میکح كنرف
 .هلح لاحرد « .ردهلاوح قوحكهریدو هبیکوب ارز را
 یرلقدروجوا هطلاب هارد بوروا هطلاب E ا اطاا یا یا ناتو

 ینوشروق قرهلو_ تاجتو صالخ رک بولوا نک اس یسهنطروف ابرد نآ
 > هدنکیدتاربرقت هناشاب هرزوآیقوام یهعقاو هد « یدنسا رارف هدنکوا نرخ

 . ۰ بورب دلاقهد « دل رب دات ندکش ودوب یب » هنمرلاغا جا . یدتشیا هلیغالوقناح
 . یروبنز یادص بوناباد هلا شلان هرزوا یشلاب . رلیدربتاب هکشود رب یریغ

 ۰ هریقح وید «كروص ندایلوا یهلاص یایژرو » :یدایوس یرازوس وش یک
 هدکیدیدهایوسهتشبا . دلدروکدکهمقاو ی نسهجیکوب . رایدا هینتءهدمهقاو
 یردروک كمالسلا هیلع فسو ترضح اص مانموب یدما . یدیا هعقاووب

 . ریبعتبولوا مال همیلق هليا یار ماهلا هلوا رخ بولوا ندرلهعقاو ینیدرویو
 ٠ توالت ییرش “ىاثملا عبس سلع راح هلح بود « ! هحافلا هتنو . مدتا

 E تاوعا هل ود ردشلو تفافا لس اک دج هداشاب . یدّسا

 a 1 . رایدذلوا رورسم بودا

 . دمحا كلم ا .كريقحوت هلا« یاور رثعل باحعلا نمو

 هاب لوا » :هکرایدروب بودیا باتش هرببعت نکیا لاحم یو بات ی اشاپ

 . كکیدید یسوق هجگابوا . ردیسگ مدوجو لا دتا انب م هدنسوق
 دمحا ناطاس هدابآ تشه اب لوا نب هکردیغاب كنتلود ناڼع لآ هدرب



 ایر یابلوا ربقح ۶:۱۱

KDE NDE NSE NEDE RIE NOENSIE NSOE NIE NDE NIE NSE NIE NSIENIE DIE همه ف فن هما مه هد 

 بوانق ینروب كلانا نوکوا طقف . یدلوا سوم ندتح نوردنا ناملغ

 سو كف رش تسد بوراو هتنا مقح نوک یستربا . یاو تقافا له

 : کیدید هيا نارب لقت کرارا ین
 - مدیا ریقح « هلبوس اکب كدروک هدنس یهعقاو مکیدروک من « مایلوا »

 رد ینوب - ردعقاو مکیدروک هد الاح . ردلکد هعقاو کیدروک یعاطاس

 .مادوا قو » :اشاب . یدلوا ناور هدکح هدکح کشر هبانوخ زئد

 نکروناوا توالت هحناف . یدبد « هحنافلا هوست اؤر كکیدروک هک و

 هزکوس ندکدروک هع هاو ر هکر و یا
 هد هلا لقن اکب حاص یهعقاو كکیدروک ییدمشو ایلوا . مدشمروک یاشاب

 E مدشع ون وا یو قرهشاغوا هلااشاب « ریقح . یدشقا هیت

 مدّتسا لق هح هل وش هد ل RE همرطاخ یک ییدند هل وس ی«هفاو ۱

 هجیکوب مناطاس بس ایر ی یالوا ریقح هات یاّور باحعلا نمو

 اشا نوللاق رب هدسوقەغا زکش رش باح رشتا باوا اک

 یا هد یک ها یا ییق هدرب یتیدروط هدهرق زکسشمنا

 « ؟رنیا هڪ هارد هلتمالس ندهرقو نولقو ا » ۰ شمشؤاأ هنشاب كنویلقوب ۱

 هل ءاشنا « بولک ربتف ۳ ندبدنشه ناکحاوخ قلرط نکراردا بحعل ود

 . قلخ هلج ود « راقچ هنب بونیا هلتمالس هنسابرد اند ندهرق نویلقوو
 ندهرف یزکیک كرهد هللا ء هللا بودا توالت باتکلا ما هتاف # ی

 نزح ینوشروف یشراقو ىدا یرلپوط نامداش بور دنا هارد هلتءاللس

 قاخ هل . یدناب بوقار رمد ندر ید 0 بوروتک لا كدب کوا

 ود كرکه لوب یساروب « هلیوب یماروش كنيک بولک هنساشامت كنکوب مع

 كنرفیجاصرب هدلحوا . یدراردبا رلهرواشم نوک انوک هدنقح كنیک كزمس
 لقار هلو اما > دا وو 6 قوح هدایردوب » :یدتا بولک مکح 1

  هدنتشاب اما , مدمروک یک خاص یتطا یعا  نعم ینا لاو

 هلا « زاعابط هنسهنطروف اردو « ردقو هرفاص هدنجا . ردقوح یسهلاوح

 بودا رانابرق ندنوا نمودو كرك كما تافلق بوروس غاب هتلآ كنيكوب



 ِ .. .یهناتحایس يلجایلوا ۱۰

 كن | ن» بولوا رادربخ ندشیاو اشاب ردلدام هلا ارز . یدربدقارب
 رک نا دلو یوا مدلاص ههللا اما . یدیا كرك مهسلک ندنقح
 ندنسهرطخ عماح ینثا كنوام هر ( قحتساام هلع ) . یداکندنقح

 . ۍژاابق شا غاد بوذا نامرف هد « رلنو ایا نفد هلبا.ریصح رب بوریدلاق
 .یدبا هاکاشام بیر . رابدروتک هنشاب اناب کما تغابد یهداز غابد ةشال
 لغوا غادوب هرجا یربش هفوص« مالک ٌهحَن . ردراو راهصح قوج هدنوب
 ۰ رب بودیآ داب ین یبراهشحاف عیج لرهش نمدنفا اشاپ هرکوص ندنسهعقو

 شیارآ هتیراشاب هشوک دنا رازازغ نوا ماع حالصا هلیا عرش نذا یا
 بولوا ی نمرهش تالو ناءءا . یدتا بلص لاثم و نوجا سم

 یراسش ظح تارشح و اقشا اما . یدراردبارکش هد یدلوا كاب ندرلهشح اف

 هدنوعاصط هکلب « رولوا الغو طحق . یدنیک یناکرب یب كنعرہش » نوجا
 ` نوعاط هوک ندنوک ادخ نیک . یدرلردا وکتفکوهناسشاكس هد « زولوا

 .مدآ زوی رمشب هبموب بولوا دتع یآ رب بوبالشاب هدلوا عياش هرجا رش
 رارف ندهفوص مدآ كم هج هکهبترموب ات . یدرولوا هموحیمو موح رح
 مانب ید شعلا هل زمدنفا تلود تحاص نامه . رایدتک هدالب راس بودا

 هل هتسخ یا یخد اشان بولوآ موحیم یرلاغا یحاص هاکسا رادمانو

 هرق پاق یید بولوا يک یا هنیآ یشاب ي . یداوا شارف بحاص
 هداناو . یدراو هع زن تلاح هرک چاق رب نیا ارج ندنرافالوق بوناب

 ۰ یاشا یداوا رطاخ هتنکش هادلا باغ كسدنفا ینانغ بولوا زعاتکلا سر
 2 ای نوا ا مام تیاف هدقدلوا یرافرش عومیم كعبطلا ماس
 تابورشمو تالوک أم كوب « كوي بولوب رطاخ “لست هليا لاوس ییدنفا

 7 درا ییدنفا ینانغ بوردنوک یسهقآ ما هسکرب هلرایش ی

 اشاپ نکیا هیوب . یدشمردنوک هدیسهیراج سکر چ رتخد 35 رب هجورآ
 سي هرکه ریقح .یدلاق قمردسرپ ناه هدهرآ بوسشود هبرودکا ید

 ۱ لج بوشود عزفو عزج « الیواو رب هنا لزمهلح . مدتیا توالت فیرش
 بولاق زجاع ندحالع هاتشاب امکح ۰ یدلوا نوک رکید یرالاح كناوغا
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 كلم . رایدتبا بجعل هلاحوب دلب لدا هلج ! رابدتک بوریو زاورپ هنساووب
 یراوطروم و ر » بولوا فاو المر لاح وب یحد صدنفا تان و

 لوا « كيلبا بص « مرا وض نا رکشعد » املک ندنقح . هلربتک ییتش تو 1

 :سقن ود « راک ندنقح كنقش لوا بودا تلادغ ء لداع هللا راهق رداق

 نشکد یی رله طروع یعص كلل ادخ تک نوک ینجوا . یدتیا

 راکت رب بولوا تسم من یتش مانب یلغوا غابد یمادخ ناک مان ( نرو

 هلغلا لع حوز كنسداق نکردبا قلاف بورک هنسهناخ كنسهدوهعم هراب

 ناح بوت وفوط ههو تربغ لا كم رح ناه !؟ رروک هن تو ي

 حور یلغوا عابد هتروقشواو فروع بولوا جیلف لاد قرهارحع ۷
 هد « ! دخ تان رکو ر راثح هرشط یخد یتسنکیا اففرب تسذ تودما

 هنشاب اناب نالوا یاوخاو ناراب نکسمو ینافرماا عمم كنهبنوص بودبا دایرف
 رکم ۰ رلردا اغوع نوجا تروعو یرلپ رب هردانص هداروا هدقدراو

 . شعا یسهشخاف كنلغوا غابد ندا لیدبت ینسهطروع كلل نیداق روک ذه "

 صالخ ینسهفروا ندنلا را, رحیکی بولوا صالخ قددق یلغوا غابد ناه
 هنیرزوا یلغوا غابد رابرجیکی ناه بولوا دتسم افوغ نکردبا یس کما
 هنشاباناب كردا هراب 6 هراب یسهشحاف هلا یعوا عابد بودا موخ جملق لاد

 ینسهشال كناغوا غابد لوتقف یرلراکب غابد یالآ رب كرہش . رابدقارپ

 . رایدتباناقبودیا هراپ هراپ رابرحیکب یزمبیلج مزب » بوروتک هنیارس اشاپ
 شوخا لهس ید اشا . رایدلا 2 بودا دایرف هد « یسهشال هتذبا

 عماح کوا ینارس اشا یتسه-شال كناغوا عابد یرلراک» عابد هاخا وا

 كلل یلغوا غابدو . ییریدقت كنراب بانج روک . رابدوق هتل ی

 فضا هج هعراق هن نوجا یعودوق یسهضس غار هنسرپ بولآ یتسهطروع

 ۱ اا ندنغاحاس عماج بودا هراب « هراب یلبل ,یشد راغ هاج بولوآ

 شنا ردمقسنم عارصم زی تا هللا تا4 ىدا رابدقارب

 ید ینسهشحاف هنیرر یسشید كلل یخد ا هرزوا ین قم « كموق

 دی و اغوا اد هو ییا ید ریل بور دنا هر هو



۰۸ 

 روم صم هم صم هم موم هم موم هم حمد مهم همه و موم موم ممه صا

 یاقع كمدا هکراو رارثا ام رعو راتمالع هج هدنسالبا شوطیوو
 هل رلکنولوک یداهرف ۳11 كولم عم ۰ راو ےدق یامتربع رب یتح نورد

 نکاس هدهفوص هرکوص ندنافوط . شما راک رلشمشنلاح هکمریدتبا بقل

 ءرازولو هدناعز نیتال موق هيد ردزنک كوفر لعوا لمافرح نالوا ۹

 هدنکوا يارس اشان هدنرهش هفوص  امتربع هاک اشا بیاجعلانمو

 شوق كلل تفج رب هرزوا ینقس یینوشروق كمدق دبعم مان یهاج یلج

 كعماح ماس قشر مان لعوا عاد AE یدراشمالطروع بودنا ناشا

 اس غاز هیر ن نه شب تخم كل نفع و نوا يوطس
 رولوا رهاظ هجم غاز کیا هدکدلک یتءاسو تقو . روق یسهطروع

۰. ۱ 

 كهسلیاربدب ولرد كس نالوا ادیب ردغاز هنتل ا سدقسوواط دلهسوق یغاز هضم

 . هدقدالشاب هنانکسو تاکرح هدقلقل نایشآ هايس غاز جم هحلساوغ

 ناه ! یسورواب غاز هلاد کیا و نک نورا شود باب كلل

  كردبا ناربط اباب البل بوروا كتوكو با رب هلیراقنء هبانآ قلقا اباب كلل

 . ردا نارودو ناربس هدننورپ و نوردنا كنیرهش هیفوص هلیا ناغفو دابرف
 یرلهف كنعماح یلح یرغود بودا عج قلقل عم كس هع هل سهقلق

 نوشروق ا ا رلیدتا د ا

 بولکرزب < رر ناسا ككلبل روك ذم غرم عج وو یدلوا زمنوروک

 ۍسهق عماج هنب كرهبد « ! قاقل » بودا رظن هرات هغراق نالوا همهلبشآ
 . مکه . یدرلردبا ناغفو دایرف هلبا لاح ناسل ایوک یدراردیا رارف هرزوا

 خج 5 یدرولوا كاج یسههز بوک < یدردنا عا یدایرفو

 هدنرهش هفوص ندتسادص .قلقل نوک لوا هن ! راردحا هل « رایدسهن رلکلمل

 0 .رایدشوق هنساشام كلبل قرهقارب ینشیا قاخ عیج بویلاق رطاخ یافعالصا

 ندنآ بودیا لتق ییراورواب هغراق هلبا موج كابل كيب زوی هج « راک ر خا
 | هاا « هراب بوروشوا راقنم وید « كسشعازق انز دلو نس » هدهانآ تایل
 . قلقلهنوکرب بوقارب یتراهراپ یتانآ ندنحوطس عماج ساللاءالم ىلع كردیا

 ۰ . یساوویراشوق هلج بوریو شا هدلاوقاقل رب هاب قاقل هاردبا ید یسادص



 یتاط شوطاو ¥
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 نس هرب » بودیا مست نارا هلح هجنایسک وص ناه نکرد ملا وص
 هتسل مد بولاق ناق هدنزو كش رح برغ هدن راكد د ما بدم

 یرب نارا ود « نکسزامالآ رازس مدلآ نب یدعا« یا » . یدلوا ناربحو

 . رایدالشاب کمد مهدی هرب یمیک < ا یمیک بوشود هبهلداحم هلرلرب
 . رایدالشابهغمل | وصند+هشح بودا نم ود هلاق هدارو رس ناراهلج رخا .

 یدل یک یک ترش روا لا ههبراح نبع بوراو یردار كنلح یییقش

 هيهمشچ یسسیلچ دمت مخ مخ كنبلچ هداز خیشندنآ . رایدشلوک ناراب هت
 نارا وید شما بنذم اهدوب یاه . یدلیسک همشچ هدقدلاق دیعب مدآ نوا

 ددرت الب بوراو هلبا هلا مسب یلچ یمسر ندنآ . رایدنتیا راهدنخ ملظع

 . یدنا شون هدقدقا زارکت . یرلسک هدفدراو هدازرضحم . یدتا شو

 اوری بوراو ید زعالغ رب مزب ء رایدمهربو هحیت رب کوب ناراب هله ناه
 هتلا » . رایدّسا هبحوت هریقح یناصع ناراب هلمح نامه . یدتا شوت

 :هتفشاو هنفل] هنوک رب زب ناقش هر د رت ااا و
 هنرهلوک ناراب . هکدتبا اجر ود « نیما ینیلکتو . زلاع عابس انشآ رازه
 وید « لهروک ینس هدزپ . كدلوا فقاو هزمتیهام مزب هتلا » بولوا رصم

 رب هدع ورد هن اما « مرادریخ ندلاح یدک ید ریشح . رایدتا مریم ريج

 قو دما هحاوخب ناکروت كروت مظعا دج ناه . یدراو یرتا فوخ

 ام ۰ ا یاک۔ ےک هللا عسب ب بودا دادمتسا ندساحور ف رال ک

 دم جارس ندنآ « رابدلوانامداش ناراب هل . مدتنا شون بولا ندهاط

 هتسهجوف كورو نروتک یزب هدهرک رب . یدلبا ادخ کش « یدلآ یلج

 سد وا اا س کلب « ردقوب ملاط مر« لعواد .رابدّنا فیلکت

 ندهمشجو مالک هحبش .رایدشولوک رفاو نارا .یدنود بویمالآ هدقدراو

 شون یشک شب قجنآ هدلح یکیدتیا دصق كنا شون وص هسمیک شم
 ۰ ردراح ناع مسلطم بیو تیغ رب . یداملوا رسم هیرغ بودا

 : ی رب قرف یسترا توتم هلوا e هنس را رسا تشک كنهمشحوب ا

 . قدلوا لخاد ههفوص نوک



 ل

  صمصم یو صم مجمج ممصمجمم موج مجصمج م جمع

 7 .مجورورب نتبودبا لوانت یرانارپ وزوق زیمس هلا هفیفخ همعطا صوصخ

 هرجا یوق قاتیجو كوروب هبواب هوا « هشوکب هشوک مالک لصاح . قدلوا

 ندالیاوب هلفلزوغالوق كنسرلهقثاط كوروب هنب بودنا قوذ ماء نوک قرق
 :رکردراو همشح ر هداق رب هدنو » : هکیدبد هاورو رابتخا رب نکرتبایعاشآ

 هتل هردوا لاحود «. كتوط علاط هدنآ كراو . ا علاط)
 8ک یلح یضشهداز یفر یوهفوص نکرکسیهار تقشم : كدتکا

 نم نما ٩ زککی رده یسهمشح علاط يدد كتسهحوق كورونو »

 ۱ . مديد « مدهمدوک ززملس « ريخ

 همشحو : فو ناوخا یا « كي هلکد - یلج ییفش - یسهمشچ علاط

 ر اف ندنشاب هدنتواص )عو هسشعا ناق هدنرع مک ره هکردلالز نبع لوا

 ددرتالب هسدا نماد كا کا . نهدیا شون :نولآ وص مدآ وا ع شا

 ندقلخ نیسدیا شون . ردا بسک رورسو افص بودیا شون ندنایح بآ
 كمتیک ههمشچ هایوب . زواوا ماندو بوجح هدنسهرآ قلخ . ردیا باح
 2 هاع رد یر لا یک نارا ها کدو ۹ ی راج
 .مدن دا ض.رمآ «یلج ولد « رس ارغمشوواق هنم رح بودکهنساصانطو

 .نوسلوا هتوترف نز نبمتِک . نوسنانوا قارصق نارغوط » ناه ییفش

 . . یدشود هنلون یسهمشچ علاط كرهید « رتسوک لوب هزب كوروپ اباب « یروبآ
 < شا لوبزارد « لوط یلیخ ۰ شبا بعص یرالوب » یوچ كناراب نکردیک
 نابایخ بوراو هتاطاناع دوهعم یاح لوا رخآ . رایدالشاب هکمنایوس هد

 > . كلدلبا ثکم بودنا لور ندرلت هرجا

Eقطار شرک اا جوا هکكدر وکی نا بس اقصات ناقیفر تش ذکر  

 بودا فیلکت هنر یر ناراب . هدهمنا نایرج بان بآ قارب هداقالحم و همالاب

 . رایدامراو هفلآ وصبودا تأرج لب ا و

 .موصعم یعودنک ندتهجیه یربندنوابص مع « ادخ دمح » یلح یفش رخآ
 .بولا نیک ایام لوا ابن بوراو یرابا هلا هللا مسب هد « مری كابو

 بور و یلکش جاغا هنلا بودیا تأرج یلج ىلع هداز نذوم . یدتیا شوت
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 بودیا یلاب ناشیورد هیکترو یلاع هقرب هنیرزوا كنیدنفا بولک هنیرهش 3
 . ردلاع ناتسا رب یلەقنم انوکو هربسم هتشيا . ردا رارق هد 3
 ریقحوب ارز . نیمآ هدیا نارودلا ئاد ینابابخ لظ بولوا یایھکت ادخ 1

 .ردز دما ادخ تاعاطو افصو قوذ هدنسهاس كتخرد هڪ هداشکل دیاحو

 یدنفایابوب اشاب دمحا هداز یعکعا هدنسهنس ۱۰۳۵ ! هدیا لوبق نانوک ق لاح

 اشنا ناکد یللا  قرفو میافع ناخ یلفاحوا یللا « قرفویلنوشروف رب هنسهبرق
 حودم و روهشم نالوا نمروظنم هدهفوص ..ردشملبا ناداا و رومعم نودا

 .ردرانوب راهریسم , و

 عالبا نالوا نمروظنم هدنتحاس ییا مور + یعالبا یعاط شوطو 7

 مدمه نارا ددع شم دک ر ن هف وص هکردغاط شوطوو الا هوک ۱

 ةوذ قرءروق یزمزلهمخ بوقج ندلح شالوا ناداآ هدزون ۷ ۱
 ۰ كينالسهدنسالعا ؟ورذ كنون + قدلوا دیقمهساشاعورس , لو ۱

 نویوق كم زوب هرکه ندنرارهش یبا مور عی یلصاح » هلاوف « زوریس

 زواحته ندزوب هز ندرادننسوکوب . راردبا افص یا ید بوقج هالا
 بودا دص راقلاب y1 يا نوش لدتا یناصف یابک بولک وژوق 3

 هکرتولوا یرلبهام ربلکهةوایدب < یتلآ ۰ لدردبا لوانتبودیا خبطهلیغاب هوت
Eیسهنشو ولرد ر ندراقححاغا ثحوک انوک نر : نهان | ريع هلرللد  » 

  طالخاو هناتسک هدنرلهردیعانآ . ردساحعلانمو رووا وم ا ثااحو

Eسر و ناتشن ندرولل . ردمازغ هکرولوا یز هوواو هلومش وم <  

aشون بان لالح بانش رورو بش بووق هنناشوخ هنشو یرلهراب روب  

 كركأ ددع كيب جوا هددنلپ .رکو هرزوا یررقكتالو لاا . كدا ۳
 ` یرلنابوچ قسوو راغلب . :برص . راربد ردرار ییغوا نوق یی هاص ی -

 لرانو ۰ ردرامدآ دق زارد رزکب هنسهناوارف هدردشا یر عزا ۲ ۱

 «هملظب شمشیپ هلیغاب هرت « شوه . نمهلوک تروغب « قاعاق « دوس هدنرلابوا
 لایا وقول نه ضا : یدک هلت, قناق ارزش ا

 هراکوروب رتاسو یراماعط یلاثمهمزابو همزآ ۰ هجاغوب « هجرمتق « شب « قیا



 یماماتحایس یلجالوا ۰

 اغ هل وکرا ا ۳ ینیدریق هدعوروق مزو . نوسروک ا وتس
 یاب مدآ هلمزب هدعل  نوسفارب رد ینبلف < رونلوت ندا حت . كسرودلود

 ۰ ,همشروک هلکنآ هدوروقو زب هسقو . نوسشیراونوسشور و هدنسورو

 زونکر زومر هع ود «۱ هلیوس مالس کا ندزب . هدیا ناسا هللا هللا ءاش نا
 اک یزاخوا نا ناملس . ریزدنوک هناخ ناملس یدوعسلاوبا هلبا تالک

 ازم نوک تاما هراوتکسز لعا هلا « الم یاه» : ردیا
 2 ا حتف هرزواینداشالک | ند,« رونولو ندا حتف نوسرودلود

 نع . ردتراشا هزمغح هلوا موح ص دی یبدید « نوسقار ت ا «

 لوا تعاسلوا ناع . رشودهماخ هشیدنا رفاو هد «زروشوروک هدنزخا هلا

 كردا رج همان دودحو فرش طخ بودا كيلع هیدنفا یاب یوروق

 بودا هرصاح ناه . ردک هزاونکس هكردبا لزانم عطق ها ار

 ییدر وتک ن ندنسوروق یدنفا یلاب « بوربق ییرامیفع تخرد كشاطو غاط

 نملق . را لار لو توینکود هات ار اوتکش كلر هلراخاخا
 اا هوا تولوا موح م ندریخز ضرر نکیا هدنددصكما حتف یخد

 .هنامالاقب رطب هتیمر یناخناماس بلق اشایدمت هجوف یالوفوص نالوایمایض رپ

 الصا رکسع ندلاحوب . ردیا ناهنپ قرهیلزوط ینفیرش شەن بودا .نفد
 .هاوخا ءاوخ هیرید و یأر كردت بحاص ریزو بویلوا یراهاک | و ربخ

 هماق ندرارام اریقو ًاربج بولیدیا شیوروب ندنرزوا لک هنسهماق راوتکس
 حتف ینسهءلق هلوک یخد اشاپ وترپ هدنرابد لدرا نا لوا . رولدا طیض
 « ردشمنا تف ییراهعلق راوتکسو هلوک یسولوا كناخ نایلدس » الاح . ردیا
 . ید. یدنفا یاب زبنعو یافو كنا ناملس . ردراد هدسان هنسلا ولد

 ۰ ا. اما دهم کشور کلا ناخ ناملسو هدشوزوف

 هلیوص تردق كالا ادتبا . لمدک هکمشوروک با رانآ هدزب . رایدتک
 ,یخد هایسارقف بویایوس رازوس زبما فشک هڪ ود « هرکوص .

 ینا ماس هدعب ۰ ردنوفدم هدنجما یسوروق . ردنا ماست جور كردبا عادو
  .هفوصو هرکوص ردا شرا بولهدارغلب ندنآ بوراو هراوتکسلبا راقلا



 ۰ یررش هیفوص
 KII و صممجصجممجمجمک

 هلیراجاف | رعرع « قاوق ۰ هشبم « رانچ دمآ رس « شمکجرس هناممآ جوا
 . هلوا هدنرلالبا هنرح « هدنرلغاد هنوار هدنرابد هنسو رکم لثم .ردشیانود

 لظ كنوکرسدیب تخردره بودیانایرج هبراج نویعندنفرطره كنوروقوب
 ناحس تاداعوتعاط بودا افصوقوذ راوزو ناقاتشهو قاشع هع هدنسهءاح

 .رددعموهعموصر هرجانابایخ و هس (یسهریتمیسهرخص یدتفا یاب ).رلردیا

 باققا هارو ندنرفو یرابو كر كنهرحشرب نیر كرامظع تخرد

 اق رودم رب هدرادهاس ناباخ ر لب و... را سان نارد بل

 ثاداعوتاعاط هدنرزوا ابق لوا كنسدنفا یلاب مرکم زب نع ترضح . ردراو

 .ردنابام لح کیدا رات هشاط كن رکرام نار هدنر دک

 شوحو لج بولوط هنیروقوج ینیرش سار یهداراخ كنس لوا تحر رطم "
 .ردهاکهریسمرب امغربع هدوب . راردبا شطع عفد بودا شون ندنآ رویطو "

 نامالا ناخ ناماس تاذْلاب . راو ( یسهربسم ناخ ناماس هطصم ) برق اک۱

 اح یراترضع یدقا یاب هدنرکدتنا چوت تاغ روک

 هلبرکسع كيب ردقوا بولکهنسوروق نوما قمشولوب هلموقم زب نع هلفلوا
 ناخ ناملس » : ردیابودیا عاتسا ینوب زینع یدنفا یلاب . ردیا ٹکم بونوق
 هج . ىدا رک | داهج بودیا ازغ داهح ردلس کس قرق کرد برغ

 ینموروقنالوا هدمها مزب یدمش بودوکروایمادحو قول كس زو

 رارف هرجا راغاط تو ینسهداحتس هد « ؟ یدلک ی هغمررق هدست

 ناه بویلوا ريم قمشولوب هللا زبع هناخ ناماس هلهجو وب . ردیا
 هج هنلط ددم ندزیزع تفاق لیدبت ییدنفا دوعسلاونا مالسالا خیش
 م ناه هشراو هز نع یدتفا دوعسلاوا . ر زدن وک هلا باده

 كب هلوسر عرش ۰ كدلک افص ! دوعسلاونا یهاظ ةجاوخ » كردا تا
 « ۱ توط یک وزارت راربب ویموق ندلآ ید ینطاب قبرط رار هلا تمدخ

 ثكسهلوا رادروخ رب » ر عهد سوب یتماد یدتفا دوعسلاوا ناه . . رد

 د ا لحا هلکباسناود الوا ۰ هلکشل ات نارودلارخآ لاء ا

 «نوسراو هله ؟ روهتسیا یمغلهاشداب ترخآ ناخ ناماس . كسهلو+
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 .E ییصوت اما . ردراو راهربسم تنع ددع زو هڪ هدنرلغاب وروقو

 ٠ اشار افناهج هدننماد یعاد شوطو رظان هنمارح هفوص ( یسهریسم هنرول )»
 .ردراو(یسهریسمکلتفج اشاپ ناعنک ) بیرقردق تعاس مراب کا .ردفیطل ہاک

 یغاط شوطو هني بیرق اکوب . ردیارس رب لاثم هیکت هرجا ناتسلکچو نابایخ
 دراز ( ےل و ا در رازن ر هدنراک یره نقشا هدتماد
 هدعدق نامز . ردلکد فلکم ردق لوا یباتب اما . ردهحلبا رب یلهصاخ هدون

 - ریدتا انب هقرب رصتخو دیفم هنرزوا راکدنوادخ یزاق ندهیناغع نیطالس
 انوکو هنتحز سیرقن ندراراید عیج هکردامرک ۀحرب اود هدرد شمت . ردشم

 ررک هنسهحیلبا بولک راهنس .لیلع رذع بحاص نالوا التم هرایزبص نوک "

 بولو تفافا ریدق مب کح ساب « راروروس هرارب نالوا عجو ندنروماحو

 r نوت هام یرانابعا رهش ًاصوصخ . رارولوا تسردنت

 بامرکرب قافا روہشم .رارولوب ناج هزات بودیا یلصف اناب هدنآ هتفهرب بودیک
 هحبلبا) هددمب تعاس مرابو هدننرغ بئاح كنسرش هفوص . ردقازر قلاخ

 بطق خ ثلا نم یدنفا قحسا خیشلا ) هدامناهج نیمز عفتیمرب ( یسهریسم

 هدنرزوا . ردهحیایارب لصتم اکا هدوب هکراو ( یلتفج هداز یدنفاییاب قافآ
 قولخم هرزوا راح تدش هباغل اهباغ نکل .ردقو یاکماح .راویسهمقرب دما

 هرارتوا اا یسهلک نوف مدنجما یتح .رلنعهدیا لمحت هکمرک مدآ هکد بولوا
 التم هشلاتاذ ایا ندا تناع را خبط قیرطلاب یلوا دوخ یهطروع

 ها ردا عفد یا تاذ ناقفخو ناقر . یردص عجو بورپک رانالوا

 هراس و لا هرف ترف کا ردیاب رک ر یملوا هدهاشم یسک <
 قعاطا ر هدنرانک هرد ر هدو : ناو ( سس یامرک یدنفا لایت
 ا رو ك ودوم ردا ر لدتم رجا كق
 ینزف بورک یسهفلاط برص « قو « راغاب نالوا نکاس هدارق
 هرد رحم تاغ .رارولوا صالخ ندهع ربشو هلکا ندنضص ماذج « ندنتجز

 كال شوطو ناو (یصرسم ینوروف یدقا لاو ترف کا
 ۰ نمدلشیا كەس نوشروق + زمک كەسرو| قوا هکردناتسنامرواو ناییخ رب



 ١£ ی ریش هیف وص

 .هلح قرهردلود ندنردف نوخسم فا لوا بورک هراش رص یاس

 .ردسابرد ناو اوک هک ردرو وک نویاص ردق لوا .رلردا لشغ لکن  یانوم

 .قنووو راغل ووا رش نوکیام لقا هدنسهاخ ناعاره ب تا ٩

 .رار د راکتمدخ یع « هفروا » هدرلر شود ا .ردراو راهمادخ ندنرلزف

 .یرلیراوج هلوبقم كرهشوب رانو .رارید هبهشحاف ود هنفروا هدراد یرغ اما
 تمدخ سانلانب « قیجا زوب هدنرلهناخ رهشو هدرازابو یشراح . ردهدنلکش

 ابو یر ندعدق هدر شول . رارددعتسم هللا شابو ناح هتمدخیه . رلردا

 یرلهحیلبا اناب زوک دم -. ردحبق تبا یراهمتک هک هاناب ابا ر ۲

 انایوب . ردیسانب كنیزاغ دارم یج ر راکدنوادخ هجوق دهشو دېش موح رع
 .راردیک هبانبًاناحم سکره .ردراو ماج کیا قحا هدنرش هفوص هجوق هلیسس

 .یارس ردق شمت هدنرایارس یهدرهش نورد هرزوا یر رقت كالو نابعا
 ۱ . ردراو هدیزاماح

 راهاکجرفت ردق رب یرکی هدنسهیرا بناوج كنهفوص س یراهریسم
 مور (ینهربسم یراغا وزوف ) هدتنازا هفوس لا اط نوف ۲

 كنه ادآ «یسوزوبصا كني رهش هیطالم .یعام كنب روش هینوق هدمجتو برعو
 -هنسو « یسهناخ توراب لس رپش مرس یوم هدندحرس مور « یزاطصا

 یرلغاب وروق كنهفوصو اما . ردراهاکحرفن روممشم یا ولوم ك

 نیس یسهلح . ردقو یسوروقر شان و ڪو هکردوروقرب هاگدرب سم

 كنبراهزا نوک انوک هسرک مدآ هرلغابوب هدنمانا رام . ردرلهمط ةرح2 نوک

 یناهج یسهفوکش هنشو هلجزا . رولوا رطعم یغامد كمدآ ندنسهیط اور
 ۰( یسهریسم اشاپ الال ) . رولوا روتسم هليا هفوکسش كرب نیمز یور بوتوط
 نامز ( یسهربسم ناح ی دحا) . رددامعلاتاذ مرا رب هدنراغاب وروق هدوب

 .دمحا هداز یخشزاب یلیل وییلک ۔ شلاق یرلغاب الاح ۰ شعا هکترب نادابا هدعدق

 ِ رولو ناح هزان هدهاکح رفت وب قشاع نالوا نا . یدا ن E هد نا

 رب هدنراغعاب وروق هدو ( ی. :هریسم هحاوخ دا ) . ردهدنراغاب وروق هدو.

 « ردا بسک خرف ۶ ناراو ا هودناو هصغو م هک ردازفحرف هاکمارآ



ES ۶ + + 

 ۱ مدآ 2 ا ضوح ر را كمظضع هقو را بغ

 هدنرادام 10 لر بل با وص شیو داب تولوا رشعیف ارشع هدندق

 نابرح ینوص تابح بآ نقش لک نالتسزا . راو یرانایدرت همدق رشتل |[

 رک رد ته ررلوا ناز رهتطرع بونا
 ظفح یباوئا رکم  كسراقیج ندهمریو ها رب هبیحاح هسراو كلاتشیب
 . سانجا باسح ی یک یرگسع روا ارز . كسهرو سا رب هتهدیا
 لاعشس ندحاح هسا قو كالاعشس . ردهدهمتک بولک تاقولحمو تارشح

 بش یفایعا رهش ًاضعب . كسرربو هث | کیا « كسرونوروس نوباص بولآ

 زو هت بودا تولخ ناوجو رپ « ناراب ددع ناسکس ۰ شم هدرلادلب
 ردق هحاص ات و رولوا ربع ندراسغا ل كردنا ناغارح رابروفاک عمش

 . راردبا یرلتح ناناجو ناح
 ناو هليا رایتسد كاپ رلهسک نالوا عبط بحاص  هبفوص "یلاها داتعم

 نا نیا نآ ابر اا شو لوا امرمم نور داود ندتن وص
 كنر كشوک بوقوق خینرزاب و دروکوک یراوص دارلهجیلیا عج . رربو
 كنر ربضت « نالف . ۰ . هحار هوا ًاعطقو "الصا هدنوب اما . زدیاربغت ور

 یو . ردنا قار بور و الج هماغلا ةياغ هشوکو نوتا ردوو كما

  مناقرب برج «ابق  صرب « ماذج ندیا لس « ندیا شون نوک یدب

 ۰ . ندا شون رابره . رولوا صالخ قلطم مکح تمکح نالا ا5 « ناقفخ

 التم ههقرم یام . رولوب اهر ندریصاو شر « ندینلا تاذو ندلاپسا
 یطرش هدكنهمربک هیانابوب اما . رولو افش هسرک هباروب هرک جاقرب نالوا
 .هدناکماح هرشط بوروط قوح هدهحبایا ۰ ردرهشر لشق هفوص . ردراو

 ..رولوب هدنرابد مدع قحتا یناک افش ناسنا هدقلشقوا هموروط قوح یخد

 روفلاىلع هحنقح ندنامرکو صوصمایلع < ندماحیه کردو طرش كالا

 ۱ . ..  «كرک كمك ناو لیوارسو صیق
 هسل وا موح ص "هدیرثآ درف ندنانزو دص هدرهشوب -- یراتداعرب رکید

 لاب یراکدتبا ربست «الج » یرلاقس كنهلحمره ندفقو فرط نآ لوا
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 ۳۹۹ یربش هیفوص

 هنادکو یاب زورو بش بولوا رومشم ینرامع اشاب دمت هحوق ندنراترامع

 یناوهو بآ .ردکناشاب د هجوف (یانح تراز یا

 . ردک اب یراطاسبو

 رایلپ مص رازی «اناب» هبهجیلبا هدرایدوب  هبفوصرهش بامرک شیاتسرد
 ساب ( یسهجیلبا راتروع ) . ردراو یسهجیلیا ددع شب . كريد ( هجنسوک , 

 ماط بولوکود یلاقص . حاص هسرک یسهلوقم لاحر .ردعفان هراتروع ادخ
 یحاص محشو مم بوکود ییراوم هسرک یسهفاط اسن . رولوا قالزاط

 ءراغلب (یسانابنیتالو مور ) .ردکسراتروع یراصت ( یساناب هرفک ) . رولوا
 .رد ( یماناب رایدوم) یسیجتدرد .راررکهبهجیلبا هداروب یاوقا نیتال « مور
 نه كالا تردو .رلزدا هآرک ا کمرک هارو رام ی ۷
 . ردلکد اس رکراکو فلکم یسهلج اما . ردراو یرلهصاخ رر كنبرب

 بش راغابد هدنجا « ردبا نابرج ندنجا راغابد یراقاا بوشاط یراضوح
 . راردا تغاد زورو

 یناکماح میظع هق رب بولوا عفاو هدنلعفل | نیع كرش ات هحلیا یجنشب

 ندنآ .راو ۍاورداشو ضوح هدنسهتروا «نولا مدآ ددع كم .ردراو

 . ردیا صخشت هلجوک فرب رب هدنجا مدآ هکر او یمظع ۂق رب یرجما
 ین تورقا نح رر دتل گره .ندراو رک ودع قلا

 ءراو ینواخ یيا . ردهدهميا نایرج یرلوص هدنغلنلاق لوق بولوا
 . راو یمسر یتابروق رب هدنسهنروق رب ۰ رارید « تولخ قآ » هنیرپ
 « همروط قوج هدوص یک یغنابروق ۰ كسمدآ یب نس» هکردتراشا کا

 تولخ قا ندنغیدلوا یلهشود هلیاراصاخ سم ضایو نشور تباغ تولخ
 هدهنروقر .ردناملظ رادر هک اقح رلربد « تولخ هرق » هدهنرب .ردراشعد

 هدراود دنمب ههنروق ۰ ردهدنناح لوص رک ضوح ؛ رار د « هنروقرکید »

 هسهلف وا کیلد لوا هد سقف وص یغامرا مدا رب کىلد لوا . ردراو كلدرب

 ۰ رالشاب هغ هسهلفوا هدبوکج یغامراپ « رولوا زاقآ ینوص كکیلد لوا
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 یس همانتحایس یلچ اب الوا 0 ۳۹۸

 جم صب یبرمم صمج صمجصمجصمج»ممجصیوصعصع صمیمی ممجصب

 هدماحدزا لح مان یشاب اناب ( یماح یدتا التم ) . ردناسو نابع یسالوط

 ۰ «ردیلاع هقرب هرژوا راود هشوکراح .ردنکد ىلاخ ندتعاجح اسمو حص هلغملوا

 ۲ یظعاو رب نداملع راک . ردبلروتوا نوشروف هل . ردعماح لوس یخ اما

 یسا) .ردادبین هدنجما هفوص بولوا عنصم تیاغ یسهرانم ید كنوب ۰ راو
 ء شعا اسلک مدقتام یسارو . ردندنسارزو ناخ ناعلس ( ییماح اشا شوابس ۔

 ۰ رادرتفد) . ردعماجرب شاوا عقاو هدنبمزرب عفتم یلهرانم رب « یلنوشروق

 ۰ .اتفش) « ( یساج یلچ ) هدنکوا ییارس اشاپ .ردکلام هبهربثک تعاج ( یماج
 ١ ۲ کردراتوب راعماج لار شروق راو یراناوارف تاعاج ( یساج نیل
 5 نتلاق ا محا هدنسهروج هلرهش ادعام ندنون - رونلوا ادا هعج تالص
 هدنادنم بولوا و دجاسم « ماهو ناخ . هسردمو عماح زو هڪ

 .ردراشلوابارخ هلبسهرصو رلشلاق تعا

 صاصر یرلەق .راو هدینرامع ( اشاب دمت هج وق هسردم ) - یرلهسردم

 . یرلهنعم هفظوو هعمشو هی كنیرلهبلطو ماع سرد .ردروتسم هليا نوکلین
 3 ددع قرق ( یسهسردماشاب دو ) . رداد یراماعط مو رم . ردراو

 یل هرج رمد هدنشاب هناخجارس ندنرلاسس . ردراو ینایص بتکمو ماعتلاراد

 اناب . رلردبا لذ تابح با ییهراسحم هدزوع هام ندن ( لس اشاب دوم )

 هردرومشمهد ( ییدس النم ) هدنشاب

 نزم هليا باق رکراکو نبتم . ردراو یاد ددع (۱۰۸) هلح
 رافافخ < یسنشراع رلحارس .رونلوب هدن | عاتم تمدقید هله .راو یاتسدبرب

 ..ردقوج تیاغ یرراطع و عابد . ردنینم تباق یرایموف « یرازاب

 دمت هجوق ( یناخ ترام ) ۰ ( یناخ یٹاب اناب» - یرایارسناب راکو ناخ
 ( یناخ اشاپ شوایس ) « رولآ تآ هلواط زوب هکردییارسناب راک یسح كناشاپ
 ا اشا دوم )۰( نا سا )۰ ردمیظع یارسناب راک رولآ تآ كيب شب
 9 تم قغ ك کر لک هار« ( یاعیرازاب لعاط) . ( اخ

 رکید د ) « ( یاخرایدوم ) ۰ ( یناخ رایجهقوج ) « ( ناخ كويب ) هدنسەلباقم
 : : رد وتروا نوشروق به رلنوب ( یناخ رل دوپ
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 یاج هدازش ) .ردرظان هنعماح یلجو ههار هاش یرلنزور كعنصم ءرخ و

 هجوق « یارس اغا دمخ هجوف « ارس اغابوقعب . ردبارس رب كوس (یارس
 ییناغرود « یقارس یدقا یانغ  یلارس النم  ینارس شواح بوقعی كتل

 ۲ . ردهرتاسو ینارس اغا

 «یبیق نکا ر ات نامز ( ییماح لک ) یعدق -- یرلعماح

 یا اضرعو "الوط ( یماح اشاب دوم هجوف ) . راو یسهرانمرب نوزوم

 دف دبعم كو ندنوب هدرهشوب . . زدهق ددع ی نوا هلم . ردقابآ زو

 ۰ یسود هدننید هرانم هدم باح « راو وات باب يا . زدقوب

 دما رسو نوزوم رب ندهلغوط ۰ رددودسم یرب ؛ راو یموق هلق هدرپ

 ..راو یمرا غاب رب هدنکوا یارحم . ردعساو یخ یعرح . ردراو یسهرانم

 رونرپ عماحوب ۰ راو یسوق ترد . ردراودقا آ یسهالث بناوح كمرح

 ( یدنفا نابعش ) ندهللاءیلوا راک . ردروتسم هلیا نوکلین صاصر رسارس
 -یعو) نکردبآ توالت هطخ هدربنم یتح . یدراو یاما رب یناف رب هدنمان

 نیا هدباوخ بودا هسلغ مون هدکدلک هح (نمامهلا نعمامالا
 < كرولا » هحالوا رادس ندیاوخ بونالراوو یعاشا ندربنم یسهماع

 هبطخ ويد ( نیدیهشلا نیدیعسلا نيمظاك) هني بوید « ینسهمامم كماما وش
 نکر ربو هببطخ بوراقج هربنم ینسهماع كماما مدآ رب نکرالشاب هنتوالت

 یسنربا ..یدشود بول رکت یغاشآ نورم نومهسا هلفارظ تل 9

 نوا و هلع هللاهحر . یدشود هرخا اتو هبا یربع ماما وک

 ردشملوا ندنناحح ناه بطخ هلخملوا ناک تغعامه هل هدعماح

 - ادزو ناخ ناملس ( یماج اشاپ دم شیورد هجوق ) . عا هللا . مریناص
 یماج ناطالس .ردنشور هاکتداعرب ؛ راربد « ییماح ترامع » اکو ۰ ردندنس

 یعرح عساو تیاف . ردعنصم تباغ یوربو نوردنا .راو یسهبقرب یلاع ی

 .ردروتسم هلبا نوکلینصاصریراذومتربع باق نالوا هرزوا دومعهلح بولوا

 یرامعم كناخ ناماس راونارپ عماحوب هردن وزومو العایتف دشا رس هرانم اما

 دن كريهش رامعم وا هدهاکتداعو ندنرلءماح ارزو هکر دبراک كنانس هج وق



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۹۹
KDE DEDE NDE IEاا  

 ١ زارفا ندتتلابا ىلا هر یسلاوح و مرتسلس ندشدقخ قازاق هدزکد هرو

 3 ید یعاحنس هروم ۰ یدلوا ترازو هجولشاب هلسا یتلابا یزوا بولیدا

 . یدلوا تلایا هشربآ ( نوجما نوسُما الیتسا ییرابلاب زکد قآ راکترف )
 . « رولوا رود هدیآ نشت یا تولوا كون تاق ىلا لیا ا طف

 رو شب بولوا ید عرش < وا راه اج كسرهش هفوص

 ندنرلیجوق یلاع هاکرد « یلرادهقوج یرحکب « یلابع « یقاحنسهلیسهاب ها

 ۱ ا ندلانابو ارق یمدنتموکح تحت  ردننولوم تفرش حاشا رشح

 1 شور ثایب زوب تلادع هجورب هنساشاب م رولوا یلصاح هسلک یم ی

 . ردتتفم ىعل مالسالا خش ی کا یحنجوا . رولوا

 لا ردا قاآ ىا جنب . ردفآزشالا بش ىکا یجدرد
 ۱ طبضیراهبجو یحشوط ۰ یرحکب یطراض یجندم: ری ۾ اس اه

 ۰ یجتزوقط . ردبسح رهش کد زکس ۰ رد رادرس ی ندا
 ۳۲ 2 نوا . ردننادختک زهش یک اح یعوا ۰ ردیسهداوبوو اشا یطاض
  هراطباض هلو . ردیحارخ یطیاض یحنکیا نوا ۰ ردرادجاب یطباض

 ۲ ۱ داش کاخ
 1 كنعاط شوطیو هدنونج كنسارح هفوص س هفوص رهش تارامع 0

 ِ هداضف زودر هدنسغاشآ هل « دامعلاتاذ مرا « مان یرلغاب درو مدنکنا

 1 رادلوصحیارح رب فرط لامش و یطاب . ردمظعم ٌةدلب رب شلوا عقاو

 . هب هرق ه رق . ردنایها یاضف نادااو رومعم « ناتسلکو لڪ

 ۰ یماجلک . یسهحم یلچ « یسهلح ان - یراهلح هجیاشاب ۰ ردناداب شملیتچ
 ۲ یسهلترامع ,یسهح اشاپ شوایس ,یسهلح اشاپ «ىسەلح اشاپ دوم . یسهلع

 عساو . ردارس ن نو راداوهر رطان هشوطبو ( فارس اشا ) < و

 . ادعام ندهناحشاوید . ردرنادیم تر و رولوا ینیلروشحالس درج هدننادبم

 ۱ هلبا ماخو خطمو رالک ,هتسارآ یرلهرخ ناملغ ددع شمت یناتحتو یناقوف
 ::ردخرات كيتهطوا اشاب + روهتسارب

 جیم

 ۲ انا . نایمآ یدنلب قاط بولوا ہللا ات مدلوا ین رات مدد كن ۲ ینماعا بوروک



 ن
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 iE a 7 A PICS aor ا ۴ 2

 ۳۹ یربش هفوص

 <« لوف عاص . رولوا یرکسع ناد کتا چوا هدانغ نح . ردراو قاحنس

 هنيرلیجرامو معاز یبا مور هل اح یبا نانلوا ریبعت یرلکب لوق لوص

 زکس . راروناللوق رکسع هتحلصم یربغو هسرتم بودیا مکح هنبراکبیالاو
 بوربدکح بوط هلراسوماح اشک بوط هترارکسع كنراکب لورو دل

 مد هدکنخ . راررودروا هرلکورو هسردیآ اضفا قمودروا یراتبح بوط 5

 هنشيا كراو هلس هاشداب ولتداعس لکدیرزو یبا مور . ردکرتوب مکح

 شابو ناج هرجا نیشتآ زورو بش بولوا یرا كنج رانوب اریز .زاشیراق
 هب ردنکسا « یعاحاس هحنتسوک : اقاحنس نالوا هدنتلاا یبا مور.رارریو

 «یتاجینسهیناب « یعاجنس اینولوآ < یغاجیس یرخوا « یغاجنس هلاحرت, یعاحتس
 ؛یناحنسهمرج . یناحنسنررتلوو « یغاحنس نیرزرپ « یئاحنسراصحهجالا
 شاپ هدکیب چوا «رولوا یرکسع كيب قرق . ردقاحنس یتلا نوا یلصاح
 رکسع ( ۵۲۰۰۰ ) یسهلج : ربلک ندرلکورو هدكيب زوتط « راویرکسع

 دالوبناح فرصتم هتتلابا ییا مور نالوا رومأم هتیرفس ناور یتج . رولوا
 هدننادىم قوا هدل ونناتسا بودک هلرکسع ) 6۳۰ ۰ ۰ ( كىاشاي ینطصم ا

 روع وک و شقا هراب هل هدادکسا ندبشاطکش ردنا مک ۱

 . ردحرصم هددوبق ییدتسا
 دا ص ەن : شمرولکح تآ كدب یو نالماق )۷۰ ۰ ( هدشا مورتلاا

 یسامالقو» تسدرد نکیا یسلاو لیا مور اشاب مارم هدنرود عیار ناک

 , دشت وا تایید وا ا رل لەن بولوا |

 3 ندیلوطانا هدکدتا شوورو هنیرلرفس شوز وكنا ید ناخ ناماس ۱

 غو وطن هدنسازغ جاهم هداس . شعا نمریکرکسع الصا هنلبا مور

 رور ل مور هتي هدرانامز راس . ردشمراع قرکسع یراتلابا نا

 ,لبا مور هتشیا . شمرارولوا رومأم ةبیلوطانا یرکسع یلوطانا « هنایا مور
 راو شمط ۰ ٠ یرکرا . نیدو هو وا زی تک هنا یرکسع

 .«یلو هنا «هرتسلس « هروم هرزوا ناخ ناملسنوناق . هنا وا سابق اک | ۍرلتلاا 1 :

 هرکوص . یدیا ندتلاا لیا موریراقاجنس ردنب وزوا . نیدو « نامرک قآ



RETیمهمانتحایس يلچايلوا  

 یول ر دليا ختف ن روا قلوا و تحت یاب 3 4 بووا نکا 2

 . ۰ یدلیا ریرحو دیق تلایا هرهشوب
 مدک دنا ر رک تو ھما مظنت ییا کا ید نا ناماس هدب

 3 | قلمعم رادرس یربزو ۰ یددلوا ىج قاحنس هتتلابا یبا مور یرهش هفوص

 . یدلوا مرکم روتسد یحاص صخلتو ضصو هناخرتفد هلا

 9 وا توف یرادزد هلق یدب كل ایسا لق 0م لوا ۲

 الح . یدزاملوا هیجوت ههسمک قلرادزد هکدلک ضرع ندنریزوكنلبا مور

 )1 ۱۰۰۰۰۰۰ ) ردها كس زو روا یصاخ كنساشاب یبا مور

 .  مرشکیآ یرلکب یالالوق لوصو لوق غاص ءیسادختک رتفد « یرادرتفد رام

 : یا تم یا یلا یماخ تارو 0 وخوط
 . رولوا یاس هدیزک و حالسرت كس قرق كتلاا نوت

 : ردراو یرلکب ورو ددع رک دن لا مود

 ا ا
 «لیطرج وا بودیک هرفس هلبااشاپ كنایاوب «یکبكينالس«ىکبەجوق ۰ یک نوب
 زو رحوا « ی رلهمیشاط قاریاب زا غوط درب قرهردلاح انروز رشنکیا

 : یراتماعز ككرلنوب . ردناخ ناماس نوناق یرامروتک تیکی كورو یلهج

 )60۰(«  یناطروفکت «( ۵۳۵ ) یلوبلاب ۰( ۳۰۰ )هزیو ۰ ( ۹۰۰ ) یکی نانا
 نکود لعن « ( ٩۳۵ ) كينالس « ( ٠٠۰ ) هجوق ۰ ( ٤۰۰ ) یلوب هجفوا
 :( ۰2۱۲) ینا . ردراو یتماعز یادوسق هلاوف هدرب . رد (۳۳۵)

 هحقآ (۵۵۳) ما تما كنو هکردراو يب قولبوو هدرب . ردها

 هناخ دغاکب ون هدنمدخ-اعا ۴ وما هدنلودرد هلبتعم كس چوا بولوا

 ۱ . رارلکب ییراتآ كهاشداب یآ چ وا هدنرباح

 یو دا راز 8 ردها )۰>0 ) یتماعز كسرادرتفد ییا مور

 ناحل هدارد یب هلاوق اما . رولوا یرکسع حاسم )٩۰۰۰( هلا رابل هج

 ۴ . ردیک هنبرفس اشاب نادومق هلیسهغردق هراب چوا هسرولوا

E ۳ یئرک زویچوا هدقاحنسو زکلاب ردیغاحنس اشاب u 



4 ۰ 1 4 

 ق رو ۲ ۱ بک ی

 ا وت ن ةر

 ی ان یررش هیف وص

 بارخهاکو راع ترش هف وص هدن وملق و سلطاو بودالاقتنا هل ود هج

 ندنسارزو راکدنوادخ یزاغ هدنسهنس ( ۷۰٩ ) كنوبن ترم رخآ بولوا

 هدنوک شغب لماک بودیا هرصاحم ینهفوص هلرکسع لاثم ارد ( اشاب نابالاب )
 یهعلق بوراقح هرشطیراکه دنحما هلا هربو قرهرق یدادما نالک ندهقرا

 بوقبحهرشطندروس هلا نامایرلمشا كنم وق ننالهدکنح ۰ یدروسدا طرح

 2 رليدتسرا رارق یاح ر هدهف وص كرەزوس رو هناک اخ كناشاب ناب الات ۲

 بودیشیا هراس ماوقا کهدننورد هملق یغیدلوا مقاو هدلوق زیح كنرلاجر

 هرلراغار . رایدلبا ماست هرادرس یی راحاتفم كنود قراقبح هرمشط هلا ناما "

 هدنسهبصق هنولپکءدنغاجنس یلوب هين هنموق هقزالو مور . یدرتسوکر ر هدرهش ر
 نالاق هدوریک نکیا شلدیا تف “هلق هلی رط حلص هلهجووب . یدارتسوکوپ
 نابالاب . رایدتیا كنهآ هکنج بودیا دس یتسهلق یدب یعرکپ كن هماقرایلب رص
 كرديا شیورو ندلوقرب نوا هبد « مرلدروق « كاموق » هنماسم تارغ اشاي

 ناقج هلباهربو هبهرمشط هدنراکدرکیرحا ندنراراو د شوا راد هنخر كن هعلق

 كناغ بولوا یکلد ند کیدو درو هدهفوسض هتراددنگ یوق هو
 ندغیت نادند هدرانوا طقف . رایدرک ههعلق نوعا دادما هرابلبرص کک

 7 .بوالشاب هنمده اشا نابالاب مفعم ناو ش دارهلیدما حتف هعاق بولبریک "

 هرزوا لوق كح رات ناتا . ا هلا نمز هدنوک قرق یاو ا " :

 مظع روسرب هدنطیحم مدا كيب یدب قرق هدنمرج یسهعلق لوبناتسا هعلقوب
 هدننماد یغاط شوطیو . مدتا نارسو نارود یرلاعو راثآ یقحو . شعا
 یاح « هدنفرط هګ وهند « هدنتمس یهاکترابزیدنفا ىلا هدلګ مان یراغا درو

 اشاپ ناعنک . هدنرانک یرهن رقسیا ات هدنرارباب هنزول . هدنلوب یوک نامهرق ۱

 كنقاخ هفوص هلم بولوا هاو هاظ یراساتسا هعلق مظع هدنرب یلتفبح

 «یندب ونادند كس شم «یسهلق زو ید كيب ؛یسوق ید یعرکی .ردیمولعم

 . ردروطسم هدنحرات ناوس ییدلوا نامنلطم ددع رو ید

 . ردیک هلحرب هدنسهشوک كروس کسا هفوص ییدمش
 هدرهشو هس حوا راکدن وادخ یزاغ حتفل ادعب سس هفوص رم" لاوحا



qzیسهماتخاس یلغالوا ۱  
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  ترضح هدرصم بودک هناساح ضرا یخد ېکح مان نومیلق . یدردنوک"

 نومیلقهلفلوا بارخ لهسندنافوط یرلغاط مره نانلوا انب هلیمیلءت سیردا
  مایها هدنشلدلوا موح م را . یدلوا نک ابن ها بودا رومعم

 یساطسف رهش بالوا ریک مکح هنیرر عارصم یلغوا . رایدتیا نفد هدنغاط
 . یدلاق یدالوا ددع شمت بولوا موحیم مارصم هرکوص . یدتیا انب
 .كردا نارسو نارود بولک همور ادا لسایفرص ندنرالغوا كنون هتشيا

 دالوا نولزآ ل اش ا ااا ندشاوهو بآ كتسضازا هفوص
 ردق یسابب یلغوا یهدنمان هفوص كاسافرص . یدهروتو یدهروا یلاسناو,

 «كنوب هرکوص . یدتیا انب هعلقو رهش هراپ زوب هدنکاخ هفوص بولوا رمعم
 . ۰ ردراشمامشوق كرشالصا بولوا دقتعم هنیراریمغیب نامز بهیرادالوا یکید
 پرص ارز ۰ راشمرلشاب یرب ندهفوصوب هعیاقو ريرحت یراخرات نیتال
 تولوا ارآ ناهج ملا تفرعم لاک ندنراقدلوا روالدو رواکج یسهفاط
 .ردحبتباغ طقف ژواو زا یرلخرات ندنکیدتسا دادتما زا یخد یراتلود

 بولک لئانم ندرلهبراغلب هدانا وا بوشود هسررب یدالوا هحنلوا لارقوت

 یرلاروا ردبا تموکح هنس زو چوا بولوا یلوتسم هنیرهش هفوص
 ۱ : یدّسا ز ومعم

 نکردیا رومعم یلوبناتسا لارق مان ( انیلا) هدنرصع یسع ترضح ات

 ج رکسع هنشاب بولوا رادمان تباغ زق رب مان ( هیفوص یآ ) هدنرهش هلف
 هع هدنغاط شوطیو . یدروس مکح 4 یللا زو بول آ ینهیفوص كردا

 . رایدید هفوص رهش ندنکیدتیا رومعم ییرهش هیفوص هلکن | بولوب راهنیفد
 توعدهلوبناتسا ییزق بویوط یغیدلوا اشک هد كنيزق یساباب هرکوص

 نوجا ییدتا رومعم نرد هفوصاا هداس قرق هلبا هراب یتیدلوب كرا

 ۳ . شدید هبف وصانا هربد

 دوم e یامہ شا هدنشاب یب بولوا توف هنایو هدعب

 صصص .راادتا نفد هرجا هقودنص سیم رب هدنسلاع ةورذ كلام

 ندتل ودهج یساروب هصالخ.شملوا لرب بل هلبا نابحونالس یحاكنهقودنص



 ۳۹۱ یربش هیفوص
SEN SCD NDE NOE NSE NAENSIK NDE NSO NID NIIN NSIE NEDE ROEDERER 

 اقل هدنحرف یاماب ر ردوا هک یاع ردص یادختک

 شا دم فقاص همشح ردوا لهو قاف

 ۱۰۱۰ هنس

 هدنرارازا یرلزف راغلب . ردهدةلوا رومعم اموش امو زونه اسز هطا رو

 . راراتاص هعتما راسو ربعش . هجاغوب <

 ( یئامروا) كردا رذک یرهبشو هرد هع فاح بوق ندارو

 هدلع و . راو ییماحر ؛ ردسوک ناملسم هدنسا رج هف وص . كدلك هنسهبرق

 اسم بوقیچ هلاقتسا هلی اباده هیاشاپ یفارشاو نابعا هلج كنبربش هیفوص
 هلواطرب .كولم ددع ترد هباشاپ . یدکج تفایض رب میظع اغا دما یینغرا

 .كنتلاا لیا مور هلا میظع یالآ حاصل ایلع هدعل . یدرب و اباده تا نایک 8

 .ادکو رپ ادخ تمظع  كدللا لوخد هنرن هفوص نالوا یار تک

 دح كەك رانابرق  كنهدبا اعد توحا لا هدهار هاش ندانغ بایراو ناوج

 E هدقدل وا لوزعم نگرمم اشا شوابس زمفلس ارز ۰ ىدا قو یاابو :

 یدعتو لط لهس هدکدلک نایرع هنیرهش هفوص هلکمنا ضق یریم ینکالماو
 هناحشاود اغا دما لسم هني هجناوا لخاد هنیارس هیفوص نمدنقا اشا . شا

 معتم الو نابعا هلج بودا تفایض كسم ماعط نح كيب کیا هدیلاع

 تفاح نوک انوک هرزوا یرانوناقهاوند بارا راسو رومصرهملسم . یا ِ

 دما ناود هرزوا رو مظع قرلبروا راهناخلط بولر دک رلهرخاف

 بولوا نامداش کھ هلا رلاشو اعد . یدنلکد یوعد چاق رب بولوا اخرب

 . رایدتک رورسم ود « كدروک یریزو كلم ادخ دم »

 تولوا هيلع قفتم یرلخروم هیحیسم تلم و هدنمح هم دق هدلبود

 یج حون ترضح قات باو مدآ : هک ردراشعا رب رحم هل وش هرزوا ی

 هفرط رب یرب ره ندنمدا ددع شمت هرکوص ندقدلو تاجن ندنافوط
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 و هیاخ اس یلخالوا ۱ ۹۰
 HIE NICSE )26 )می )یهک )یوک>یوک )یوم

 .هدنلح لا ءاشنآ . TIT هجهل هقشب « ردموق هن ور رولو
 . رونل وا رب رحم

 ییدنا ناکا یسهلسق راتات ر هدرهشول راکدن وادخ یزاف -- یراترابز

 . ذح خمشلا ) . ( ماسح راتات ترابز ) .ردراشعد ینسرازاب رانا هربش نوجا

 .ینجرازاب رانا . ردیسهدرک رظن كنیدنفا یاب یویفوص ( یناولح رمع نب
 1 ردرانوفدم هدنراوج یرلردپ هرجا نیملسم رباقم هداروب هتب . ردیرلهلص

 طوسد بولیدک هرجا ارق هاک  هلیرانکی رہن مرم هاک قرقلاق نداروب

 . كدلک هنسهبصق ( ناعها ) ناما ی قرءهقار هدزشرط لوص یلوب یسالبا

 ۹ یاس ۱ چ ع رابتوادخ یزاغ ناھا طق یفاصوا-
 . قلوا طاغ ند « ناماو دهع » ندننیدل ۲ ناماو دهعو حلص ندرافلب هللا

 . رایدتک هنسهعلق وقاص راکهدنجحا هدکدلدیا حتف ۰ راشعد « ناتها» هرزوا
 هلبا كاخ بّواشس یراصح نوحما رانوسعا نصحت خب ولك رلراغلب هن هرکوص

 ییا مور الاح ٠ ردشلق مالساكلم همیمض رار هلترامع راس كرهلدنا ربارب

 .هدنفارطا هکردشلقاحوا كنبرلکب كورو مدقلا زورفمو قلا عوطقم هدنتلاا

 ٠ ۰ رارب هللاناټها یسهرق هراب یتلا نوا . ردراو یرابوک رومعم ددع یتاا نوا

 هدنتلآ یساول كنسیلاو لا مور هليا راصاخوب . ردشملوا ریرحت صاخ هنکپ
 فیرشقل ها یللا زوب . رشا هرفس هلبا تک یلهبج زویجوا كرەكودىنلبط
 .« یرادرس « یریادختک . رولوا لصاح هسک چ وا یونس هنسضاق . رداضق

 هنیرللغوالاخیم یزاغیسکپ قاجوا . ردراویرادجاب « یسداویوو « یسنح

 یسهناخ ددع زوب یتا هل . زدکرلکب یلوصح اوهداب هل ۰ ردیوسنم
 . یراهجنبوع اب اماج ۰ ردراوا رصتخمو دیفم یناقوف یمیک. یناتجت یمیک بولوا
 « یمامح رب « یسهکت ددع کیا «,یرلعماج ۰ ردراو یرانامرکدو ناور بآ و
 . ( یاخ كوم كب) ۰ ردراو یاخ ددع چوا < یاکد اس شالح یرادقمزو

 اج همشج ییدتا انب كنسادختک اشاپ دم یروک هدنید یسوق

 : ردخرات كنابح بآ و

Tk 



 ینح رازاب ران ات ۳۸۹٩
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 زاب زنسقاجوا یسهروج كنادبموب .ردهق بشخ شمکجرس هکالفا یرزوا
 نادبمر شمشود هلا شاط ضاس ید یعرح هرشط ۰ رد راهفص یادم

 كفرحوب . ردنادیم تا تلوناتسا اوك لا نا فا
 هدننآ عج . ردراو یرک ضوحرب ع رعد رودم هدنتسههزوا اب

 ۔احو كمرح . راردا شطع عفد تولالوص ندنو یراناوح كنهدنوروب

 ةرفکر کا نیرفاسم زورو بش په .راو یسهفایضلاراد ترا مظعرب هدنبن

 عیج برغلادم ردنکاس هدنو هک مادام « هلوا هملظو هقسف رکا « هر -

 ساط ررب هدنجا یبس رقاب ررب هنشاب قاجواره ندنسواکک خسطم رامادخ
 هنشاب تا یه «نعورعمش هناد رر و هرادنات رر هنشاب مدآ و یسهروچ یادخ

 ماد فقو هجهبوب تاریخا بحاص هللا ءاشام یلا . رادیو ےہ هبروط ررب

 بریا یسهناخ رتهم كبارس ناپ راک اشعلادمب . هبلع لار شالا

 هاک ۲ رایلوب بونلاچ هناغت رتهم هنب حایصلالع . رلردیا دس یراوق ریمد

 نوک انوک بشره یارس نابراکوب .راراحا یراوق هرکوص ندقدلوا رخو
 دا تو قرط كاف تنمرح هرشطفناح : نوبت هار وک ها را

Eنالعا هشه یسللافصنو هسج تاقوا .ردراو یسهلف تعاسر ینم هلا  

 هدقدلوا لوتقم نکیا لوقم اشاب ميهاربا یناربا بحاص عا هللا اما . ردیا

 :راو خشراتوش هرزوا یسایلع هتع كنسوق ربمد ارز . ردشلاق مامان ناخو

 یراجأم هلل بولیق ناطلس هشثاع  خیراتیدید یاب هنحور ناشطعهبلبا رلاعد

 مور لصاما .ردشملوا ریرح هجهلوب طقف . ردنزو زساداو قلغمر هحرک

 هلیوب « ملاع حاس هکریداسس قرق هدنراراید هچو هل ء جاقسا « هدبعو مو
 هلن نادانآ و رومعع اذخ نامزلا رخا لا . مدمروک مظع ناخ لاثم هعلق

 یساوه ندشیدلوا هرزوا راح تدش تاغ یساوهو با درهشو

 ا شا قالو لا | دلاسو نکا هافلوا اوه رک. ویا
 - ود۶ . ردراو یراهسک ندمارک هّظم ندتما یاحلص اما ۰ راریک هجارف

 لوروب یتلخ ابرنکا ۰ ردروپشم یمارحا كوروب ۰ ینابع قایش ندنتاخ
 هدنتلاا لبا مور راثوب . راراقبج هنسالباب طوسد هدزوم هکردسهفااط



 جوک صکصی)صب <

iL Eیسلوتم بولوا فقو ار كنقرا ناخ دارم یسا  

 باح بوک یربره . ردراو یرلقرا كنیرمن حرم هدارحوب . ردبا طبض
 .یراقرا روم هنسیه ااربو ااعر عیح ۱ رزکب هنفدنخ كس رلهعلق هبدنفابو

 *یریادختکهاس .ردرورسمو اقنعیتلخ یسارق . رارکا مثرپ بودبا ریهطت

 م ردقو یو یقتفم ۰ ردراو یسشاب وصو بسلح « یرادرس یرحک

 تر ناتو یاقوف ددع شم زو زکس توام آی ىلا نوا هلح هصق

 .تاغ بولوا هصق كاب عقاو هدنرزوا هارهش ۰ ردراو یرلهناخ یهحاب «یغا

 .ووللوا ادا هم تالص یزکس ؛ راو یدسم بارح یعرکب . ردناماو نما

 یسوبق هلق ( یماج اغا رفعج جالا ) هدننادیم یشراج . ردرلابز عماخ
 : یخ را هرزوا

 اج نیا هدش بیرفلدو شکلد خرا ایهاو تیب نا متفک مچ

 ۱ ۱۰۳ هنس ۱

 . ردانعر عماجرب انبون ( یماج اغا رظان ندنفلرادهنیزخ اشاپ دم یجروک)
  یماحدزا هدنر رازاو هدننادم كزهش .ردروتسم هلا نوشروق ینرامع هلح

 ١ چوا « یاکد ددع زو کیا « یناسص بتکم ددع یدب .ردشملوا اس هدلحرب
 .ید « یاعطالاراد ترامعرب « ییاشیورد هک ددع ید «یناتسلد ماج ددع

 . ردراو یراحم ناخ ددع

 .نورد -- ناماس ناطلس رزو اشاب ميهاربا لوقم یارس نابراک فاصوا

 “جوا ۰ یلهود لآ هود ددع كس يا هدنخحا هک ردمظعم هملق رب هدرهش

 نوجگا راکو نانعآ مرح لها + راو یسیرتنع لطصا يلآ تآ ددع كس
 .ارزوهدنورو هدنآ .راو یرلهرخمرح یلهددعتم هناخ ددع ناسکس « شم

 یرلهعاق ىلشىط ۰ ىلجحما « یاقوفو یناتحت هحهقش نوجا قلوا نکاس العو

 .یهدنتفرط كميظع ناخ نوجما ادخ قولخ نیرفاسم ادکو یاب . ردراو
 هدنراوید . ردراو یرلهغفص یلقاجوا زوب کیا لماک هرزوا یراهفص نا
 -هقلح ریمد كجهدبا دنبودیق تآ و یرللاکنج ربهد قجهصا حالسو تالآ

 هک ردمیظع نادم رب راددبا ربست « كلنجروک د هننادیم قلزاب . راو یرآ
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 AY . حرازاپ راتات

 طابمد . لامرب ۰ هلزنم « روکسرف كنرادد رصم هدنذل اما . رولوا نوک

 یراب بانج . رولوا یس شوخو ذیذل تیاغ بوروتک وص هدایز ندنجشر
 هاف هسلک جرب ندرصم هوانا هرات و تو و هل وا هارو

 . ردا تیافک یحنرب

 كنهاشداب نامع لآ هدهصق یءهدنفرط یشراق ارج -- یرلهرسم
 هدنرزوا میدا زوب شب یری . ردراو یراروخآ ربلآ هود راطق كم

 .ردراو یراماج و خسطم ۰ یرلهناخ نابراس ددعتم هدنحما .ردرلرتنع لطصا

 یدنح نالوا لح اسراف كسرهش هلف هدنرانادىم هبیرح مظع هدفرط لوا

 راکیب ) . راردیا رنه ضرع بودیا قاروشحالم یرایهاسو روشحالسو
 . ردناق رظ ناکو افراع عم ( یسهریسم یشاب

 .ودرظنان هنسارح هیلف یهدنناح لاش به یرلهرخ كنبرلهناخ كرهش

 زوقط نوا هدمکیدتا اشا یناتسرامع هلرهش بوقبح هنسهلق تعاس ربقحو

og 

 . ردرهش ماظعم رومعم تیاف . مدروک انب یینوشروف هدر

 یرح كنعماج ( اشاپ نیدلا باهش یزاغ ) هدنشاب ربسج بس یراهاکبرابز
 لولم یاما كراکدنوادخ یزاغ) . ردنوفدم هدنحا یلاع هق رب هدنکوا

 ۱ . ردهاکترابز هربا ( یدنفا

 ء هجر انک جم هاک هبرغ بناج كردبا روبع یرسج بوقلاق ندرهشوب
 . كدلك هتسهبصق ( ینجرازاب راتات ) لردک هرجا ارق رومعم هاک

 طوسد هدنسرغ تیاهن كنسارح هبلف - ینجرازاب راتات هصقشیاتس

 . ردهبصق رب رومعم عقاو هدرادلوصحم یارحرب بی رق هشنماد یسالبا

 ناما ی نالا هدنرصع ناخ ناملس نکل . یدا كحهرق هدعدق نامز

 بولیروک یلوا یشلوا انب ناتسرامع هلعوب هلغلوا ناوارف رفس هنیرلوابد

 كرهبدا رومعم یخد هدلب و نکا مظعا ردص اشاب مهاربا لوشمو روهشم

 زوب چوا هدنمکح یرظان هلف هدنک اځ یتایا ییا مور الاح . ردشلوا هو

 صاح هسا ید تلادع هجورب یونس هنسضاق . رداضق فرش هلبس ها

 تحن كرظان هلح یکلکلج مجرب ارز . رولک هسک قرق یخد هرظان . رولوا

۱۳ 

rye. 
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 .ردرومعم یدیسشراج هعلقلاتح .ردلیوط قوسرب بولوا نیز هلیاهمیظع
 1 هردرارومعمتافیرازابرلراطع .یرازابرازانغ «یرازاب رازاز «یرازاقلا»

 تمیقیذ كراد عرج . راو یاتسدبرب رومعم یلوق یوق « یلانب رکراک
 زوبجوا هکردراو هدشوراو یشراق ید یثراحرب  رونلوب هدنا یرللام

 َ ردات کد.

 رکراب كب هع بویما تیافک ینوبع هکمجا هلغاوا میظع تاغ رهش
 ءرلردبا شطععفد هلبالامعتسا هدلب "نلاهابوسشاطندن رهن ج سمی یهاط ءام

 هردقوحتاغ یماطخو خاشم «یساماع طقف . رداوه لها به یدلب لها

 ندرت کات یارعش «ندنسرحمیاملع .ردباسحو دح یف یمهفناط تاضقهله-

 هلرلهقوج ناولا . ردناوغاتمدخ بابرا ابارس ینابعا . ردقوج یفراعم بابرا»

 هروکهنلاخ فرح لها نالوا لالا طسو . راردا راتفر بوسک هرخاف هسلا

 . راربک سابل هک اب طقف «هکوک هلا

 هرب 2 « یسهش تعاس» هدرهش نورد الوا س یسامتربعرات | كن هلف

 . تعاسرب یراو هرانم شمکحرس هناممآ جوا هدنسالعا هورذ كنآ ۰ ردراو.

 تهم ع روروا تو کیا هدرهظ تقو . زاو تعاحسرم هلن راو یبشلق
 ء روایدشنا هدر قاقانوقرب هدنغو قرش تالف یادم . رربو ادضرب

 هدقلن وزوا مدآ زو چوا هدنرزوا یره ج . ردسەهلق تعاسر ا

 .  زدات ربع هدوا ا یربوکرب بتاشخا۰

 تیافیسهخا قآ و یسهحابو غاب بولوا هدنطسو كسماخ ملقا رهش وب

 ضابب . ردرالماک داتسا یرلبزرتو زانغ . ردبرب راک لزوک تباغ . ردقوج
 .ردصوصخم هرابدوب فرص هکرولوا یسابع قابش قیقرو ناولا « هایسو"

 بولوا هدنشاب مسج ( ینرامعاشاب ندلاباهش ) ندنراماعطالاراد ترام

 یدوجرب ٌءرفس زورو بش هبادکو یابو نکاسم  هبهدنوروب هدا عی

 هدناضهر "هلل یهاما . راشبا هح.هاک ( ینرامع عماج ولوا ) .ردلوذمو تنمى

 . ردغاد یتمعل.

 رجا هدعونرب « رولوا یجتر ضایب « صاخ  هنادهاش س یتالوصحم
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 : هڪ هقشل ندرلنو . ردهاکه هاکدیعم ( ییماح خش سما ) < ردهاکرد ولوا

 . نیدلا باش ) ۰( یسهسردم اشاب زوکهرق ) ندنرلهسردم ۰ راو هددجاسم

 هدعماح ولوا . ردراو یسارقلا راد ددع ید ۰ ردرومشم (یسهسردم اشا

 راد ) . رریدتانآ رق توالت هرزوا هعبس تئارق ( هداز زازغ ) ءارقلا خیش

 . موصعم بتکم ددعشت .رونوقوا یو یخد هد(اشاپ نیدلا باهش عماح ءارق

 . ردررقم قلوب ناییص بتکم ررب هدهلمره «هدعماجیه . ردزاو یراکاپ
 اشا ۰ رولر و سال تاق رر هم وصعم یه ه دهبس ضد ندفاقوا تناح

 : ردخمرات یهدنرزوا یسوق كن ( یتکم هدد) یهدوشراج

 ( لیج ربخ ) رکب نخرات یدید اکا غیرات بودا دصق یسدق حور

 هنس ۸٩۳
 . .ردیتولج یآولخ هدیسه .راو یناشیراد ناشیورد ٌۀکت ددعرنوا هلح

 قحا . راو ید یسهکت ینشلک « یراق ؛ردرادوسک قرح لها کا

 ۰ ردقوب یسهناحشولوم

 .نیدلابامش) « (یناخهدد) « ( یناخاشابلاز ) هدنجما یشراح س یراناخ

 « ( یاخ رازاب هتروا ) « ردکت | یخد یارسنابراک یهدنراوح ( یناخ اشاب

 رانوب « ردچوا ( یاخ شوراو ) هدنشاب یشراق كرسج (یناخ هماقلاتح
 . ردولوتروا نوشروق به

 . بولوانشورتیاغ یسانب « ردیلنوشروق ( یماج راکنخ » - یرلماج
 شوخ (یماح اشابنیدلاباهش ) هدنرانک یر میم . ردفیطل یساوهوبآ
 . «(یماجیضاقیلج ) .ردمان_ ماج یلماحدزا رابه( یعاجهعاقلاتح ) . ردام

 .( یماج شوراو) هدنشابهتوا كرسج «( یماهرکسع یضاق ) « ( ماج یی)
 نامعا هد رش نورد ادغام ندمام و نموصح هماعو یاب ردهتفج و

nی نها سج وا نایک رو  

 هلرلشاط كوس ا ر هدنا وط مدآ شما كس هحراو

 نک اکد تاقردنا تاق ینفرط كماع قیرطو . ردباهشود هدزوا مدق زرط
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 لر هثوم هدناصف اتش اما, . راردبا اوه بسک هام چوآ کیا بوقیح هنسالباب
 .زالوا موبود هنت شوخ كنقلخ و هنتفاطل

 « راغلپ . پرص « نیتال ددع (۷ ) ۰ یسهلحم مالسا ( ۲۳ ) — یرلهلحم
 .هراویسدوم هلضرب ۳ ی ردقو یسهلحم كنرف . ردسهلحم مور « یدوم

 هلحم هت زامناح « یسهلحم هت زوب « یسهلحم تعاس : یرلهجیلشاب كنسرلهلحم
 ۰ یم هل یجزوک < یس هل راکوب «یس هل تبون ۰ یس هل یارس »یس
 هبصق یشراق . یسهلحم نیدلا باسهش ۰ یسهلحم عماح کسا ۰ یسهلحم ییهلاو

 . ردراو یرلهناخ یریغو یارس ردق شعلا كيب زکس . ردهریاسو یسهلحم
 ۰ ردرومشم ینارس اشا دمت باج یرظان هباف

 تعاح هدنحا یشراح :ردراویھاکتدابع بارح چ وا یالا ب یرلعماح

 ناخ دام ناطاس راکدنوادخ یزاغ یحناف هنردا ( عماح ولوا ) كلام هب هریک

 هلرلابتنم نوتس یلماح نوردو هتسارآ هلراهق و انب رکراک . ردکلوا
  نزوآ ۰ ردلکد عنصم ردق لوا هلغاوا میدقراک یربنمو بارح . ردهتسارپ

 . ردراونارپ عماج رب یلتیناحورو لزوک هداس ناه . ردقوب یابولصم و

  ج ورعهلآ نایدرت مدق یتلا هنس وق هلق ردشمالزاب ر هرزوا یرلهزاورد

 . هليا نوکلین صاصر یرلهق هلج . راو یسرانم منصم دمآ رسرپ . رووا
 . ردن ون یعادخ راو اطخو همنا بولوا میفع تاغ یاقوا . ردروتسم

 هدنلح ماحدزاو هدنحمایثراح یحدو ( یماحاشاب نیدلاباهش ) هدنشاب رمسج

 .ردعنصم تباق عماح نورد .ردلکد ل نیک تعا زوروا بش وخوا

 دمآ رس ءانبم هلیانوکزپس "یساک «كزانرب .ردنوملقوب یاتربع یربمو بارح
 شلزاب هلا طخ ېلج هرزوا یوق هلق . راو یمهرانم یهفرشر اتمهیو

 . یدیا قوب يعرح كعماج ولوا . « ناسحالا مدقاب لبقت » :ردوش زا
 هدرش نورد . ردیوشروق به یراهو . راو یعرح ؛ازانر هلا كنون

 ۰ دروم مو e نشود (یماحترا۶# ) ۰ ( یماح یلغوا لبش )
 ۱ یورو .رد E 0 :ماحیماغا ورو) . .ردرولر و د دج ( ییهاح

 )ماج شارضوا) « ردهربسم ( یماج یجا راغابد) ۰ ردرفاو یتءابج
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 «یشابوص یسجزکس «بستح یک اح یجندب . ردناوارف هد یس رجکی هکنوچ
 .ردنما 4 رک مدنشا ومسج یا ی وا « راد جاب هدنشاب رسج یسحمزوقط

 یطباض یجنکیا نوا . رداغا یحارخ ندیهاشداب فرط کا کا نوا
 راکشو دصویرلرازنجو راز فلعو راح كنراهود هاشداب هکردساخا وروق

 رهشیعناخ ینجوانوا . دنا تسارحو ظفح رانا روا ها
 هرلندبا ارشو عیب بوتوط وزارت هدیناطاس قوس هلح هکردینان قانا هد

 رب هلبو . ردقو یرادزد ام. رنا کا یشدرد نو 4 رد

 را ددع نوا . ردراو یان رد ول ارد رخ مفعم داوس

 رش ندا: ردهروا مدد نالوا قا تج ىسڪاوا كسزارهش

 :. ودهفوص ریش ندنآ .ودرپشکب ندنآ  ردزورس رث نا
 . ردندو هعلق مالسا رتس ندن 1 ردد,آ تشم دارغلب ما مظع رهش 0

 ردو 4 هو سح رهش ندا . ردارس هتسو رومعم رهش نک

 هکردمظعم رهش رب تمینع ندنسوقو ن.ریش ندهلج هکردیرهش هلو ندن ِ

 . ردیرب راجت نبا راحت . روتالغاب رلکند ۰ رولوروچ رلکوب هجرلکس هيمو
 4 نارودلا ضارقنایلا ا یادخ ۰ ردهدقل وا رومعم هنوک انا هک 1

 . هدا رام هت

 رہن منم ءدنعسو ات كارم :زوللف هر ناسرامع یا ۲
 یارس « یسهبت زابناج «هئزوب * هنیلکاح هدنلحاس ینونج باح كلتمیظع

 « یسهبت یجزوک . یبهبت قجراکوب « یسهبت تعاس < یمه تبول « یمه

 لابق زو زو ۰ یاب ۰ یو ددعزوقط روکذم هلي راما یسه ىلەلاو
 هرزوایو یو تاقردنا تاق هدنرلالعا ورد كرلهنو هدنسارا رله رتو هرد

 یارس روتسم هبا تیم هریک لبزبق بهیناتحت « یاقوف « ىلە « ییعاب « ریکراک
 ؛ ردایق نایو زرسقارپیوط به یرله نکل ۰ ردرلانعر توس ها قامظع

 كیاتلاع باقا هرزرا رل ۹رن و و قم هدزوع طرف بولوا لام ه اتش یساوه

 خ زود رهش نورد بودالاقتنا ههارهش ندایققا ص هربا ربات یرارح

 طوبسود هنسهصق هقیناماطصا یسلاها نالوا مبطلها . رولوا لاثم لیثسا



AYیمهمانتحایس یلجایلوا  

 كنآ و یدروص قوچ قوچ ییربث هلفوب هدمکیدتک
 هدمتموکح مت یراندمم نوشروقو ربمدو شوکو نوتلا نالوا هدنراغاط
 < رهش ۰ یدکح 11 ندلدو ناح بودا هفت هد مدرولوا رکناهج هسل وا

 . هرکوص ندکدتنا حتفیهنردا تاذلاب یزاغراکدنوادخ كرهرک هنلا كولم هجن
 .یدتا نبعت مفعم رالاسیس هرزوا هنلف هلا ناب ین ر اسع یناشاب نیهاش هلال

 ارج .یداوا ثادحا رلرسج هنرن مع بولیدا هرصاح رهش ندرب ید
 اما ردهعاق كحوک هجرک . یدنلوا حف یسهملقهلف هليا ناهاشبشمش ًارهقو
 كنسلکشلا سم هدنرزوا اقر الاح + یدبا بعص هروکهنسهرصاحم كنامزوا
 هردقو ناشن ندناتسرامع هدنحا هلغلوا هدنسهتروا كرېش هعاق .رددانا هنهک انس

 هناخ هبج ندنغیدلوا لیا ما .ردراو یرارابنا یادغبو یر زخم ضعب قحا

 یوط یهاش یکیا نوجما نالعا ینکرام نیدبع قجنآ . ردلکد مزال تارفنو
 اا ٠75757 اار را قرط اوج یرظا هلق . ردراو
 یک اح . ردهدنغاجنس هیفوصو هدنتلابا یبا مور بولوا میدق یرہش . رولوا
 . رد رطان

 هسراساح هسک رمحب

 یرلک اح كنەبلف

 تحت . ردتبولوم هلیسهیاپ هغ | زوب شب .ینښیم لوسر عرش اح الوا
 هراویان چوا هدرېش نورد . ردا مکح وا اجا ددع زوفط هدنتموکح

 « ما « عماج « ناخ لام هبصق هراپ شعلا زو چوا . ردتیولوم هدجوا

 . رولوا لصاح یمور سک قرق یونس هالن ندنسارق لراژاو وشراح
 « ردنا تموکحو مکح هلا مدا زو ییا رطان . رد رظان هبلف ا ینکیا

 ندنفرط فرش عرش یکاح یحنجوا . رولوا لصاح هسنک زوب هودنک
 یهاس قرع یھ اح یحنش . ردفارشالابیق یجحتدرد . ردرامالسالا خش

 هه ردرادرم یرحک یھ اح ىحتتلا ردیناک هاس رهثو ارز . رد ری ادختک



 ۳۸۱ هیغز یسا

 حصیری یوموم

 حاشا قرهیوق هدبرع میظع رب بولبراص هغر اهد بلک یلیخ ر هدانئاون

 حورج یحانج رارکت نوک لوا . یدمهرییآ ندنربرب یرانوب دلی لها
 بولآ هنفرصت هضق یلک یشد یربندنامز لوا ر یداوا روسکم یراقمو
 یتسهاکح یشوق اقس « .ردقو لاا لک بلک كکرا رب هتناب . رروط

 لیخرب هدنادیم بورپدلاق یتابیاس كنيدانق شوق هکمدروک ینآ نکردیا لق
 «یدهنسا ییخر بوقبح ندحانح هیاس یخد بلک .یدنا نارودو نالوح

 بوریو رادراپ نان هکیوک هسمیک مان ىلع ربرب ناه ۰ یدنوروس . یدنیرک
 . ۍورتک نولو لک هر نابامف ید شوف اعم گرا اک کک
 جک ییراقنمو هداشک یرادانق یشوق اقس هدقدناب بوس هدیناوختسا بلک
 بوقح هشرزوا كلك نات كردا كالهنادم لاشم سوروخ بواق

 نوکه رکم . یدلوا مار بویمهدبا هفش قش الصا بلک ربقف . یدشاتفیچ

 یدنک ریقح هکردتعیبطرس بیجم . شعا رارپشاتفیج هرک یتلا شب هلبوب
  ردمیسا 8

 راغاب «(ابب موخوت ) هدنکوا ماسح كحوک د- هرغز یسا هاکترابز
 هناخعاید « ( هدد دا هجهرق) « ( هدد ناغوط ) . ( اب ناحرود ) هدنجما

 نملادع) هدنسهرق نروا دحا هدنرغ تعاس مراب كرېش . ردهدنسهلحم

 . كدلک هنسهبرق ( رادوانرا ) بودک یرضوط هبونج بناجنداروب . (اباب
 .ردییوک راغلبو ناماسم بولوا تماعز رومعم یلەجتاب یلغاب «یلەناخ زوبکیا

 ناملسم رومعم . كدلك هتسیرق ( رازکیا ) كرد هبونج بناج هني
 هنسهیرق ( یلهسوک ) كردیک هبونج هنب .ردتماعز هدنمهحان هرضز , ردیوک
 ؛یعماح كربخ بحاصرب هدنمان ناملس یجاح .ردییوک ناملسم هداس . كدلک

 یدوف ر هدنلسارگ هل. ردرفاویسجاب یا. ردراد شش,

 . كدلك هنسهرق (جهنیا) كردیک هبونج هني ندنآ . ردشلوا عقاو هدنجگا

 بودیا تکرح هبونج هدنداروب . ردیوک راداوصحو رومعم هدنسارح هبلف

 . قدلوا لصاو هنیریپش رهش ( هلف)
 .ردکېدرېش لوب . ررید ( لوئوسنلف ) اکو = هیلق میفع رهش فاصوا



 ی

 یبهماتحایس یلچایلوا ۳۸۰

 افص نع رر هدننادناخهو ناوارف یراتمعن كتسلاها . ردهرزوا لادتعا

 .زدرامدا تسود تغ ءارقف بم . افصبحم یسه بولوا نازبرو ناور
 .. كدتا یتبک ناح هلیرلناح كردبا تماقا نوک چوا هدرېشوب

 9 ١ یو ا یار یاخسلانمو

 و کرابدید رادار یرایمو ناقمرا ندناسودوناعا نکیآ نک اس هدرهشو
 <قلاق .ردجاتح هکمروک هکراو هاک اشامت رب بیج هدرهش مزب « یلچ اباوا د

 نارودو ناربس یرهش بودا تسعبت مراد د سّقح « لهدا ریس هلکنس

 . اقس ضار هرزوا ارش هکمدروک ینا. قدراو هلحم مان هملقلاتحت كردما
 قیجاف هدننلآ یداسق یکم درا شا هداشک ابا نانیاس یلابو رب شوق

 اقس بوروطوا هدنناکد رب رب هلنحرلناراب وب ۰ شما راناب كیوک یراصرب
 یتسسوب كبلک یثوق اقتس هکمدقاب . قدلوا دیقم هنیرلهلماعم كبلک هلیشوق
 .حورح یدانق فرطغاصو یارب كس راقنم هکمدروک هدرب .ید)شاب کم هل

 داق كنشوق اقسو « یمالاو » ٠ مدتنا لاوس یغخندلوا حور ندەن كنون

 تقافا هنوک ندنوک اوه غرموب .رایدقارب هرجا رهش قرەلبق حورجم رادابص
 ودیا تفلاو سنا هلبرلکیوک رهش كردیک اما . یدلاق رپ هتنکش بولو

 نآ رب كرهزک ریارب هدرازابو وشراح .راتب امناد قرهلوا نراقم هلع یشیدو
 تاکرا ولا د رووظ "توزق بلک ید رخ . زالوا ادج ندنناب كيلک
 یشید قرهغوق هللا كنج یرلنآ یشوق اقسو هکدلک هتناب كما یشید رادلک

 راک ككرا وااو یداص كاك قحناق طقف ۰ یدردا اح ییوک أ

 قرهیولوا ندسفن رب یسهلج هسراو كيوک ردقهن هدنجما رېش نوک رب. یدیا
 . ۰ رایدتبا موج هنشوق اقس بولک هننادیم هعاقلاتحتوب قرهیواوص بودریکس

 3  هسیدلبا هلح هڪ هراباکوب بوجآ یناهدو راقنم بوقلاق دانق كرز غرم نامه

 ِ یدشا رارف قرهولوا بولوا حورح یش تردو یدلبا لق یتسکیا



 ۳۷۹ هرغز یکسا
 EHSEN :یمصم مممممم یوم صمصمجصمصجصحصجص#

 هکر یایدک هلبا راذلا ( ٤ ) ردق هترهش هنردا . ردرلغاب قوفام ۰ ردراغاط

 كنارصو ءرشز ۰ ردارح نیم هلنا نادلبو ارق نادابآ و رومعم یسهرآ

 یاتح بولوا رظان ههلق یرلنزور كنيرلهناخ رهش . ردشلوا مقاو هدنلاش
 . زاو یسامز ٌهناخ لتیمهرک ددع (۳۰۰۰۱) ۰ ردرایلاع یاس یاقوفو
 قلرطو هارهش هلو ردق ( ۷٨۰ ) ۰ رشود هنشاب ناب لهس كنهلف رهش

 . ردهلم ( ۱٤ ) ۰ راو یرلماع

 هزم ( عماح كوي هدا وشراح ) . . ردارم ید نوا س یرلعماح

 زوربشبولوا عماحر یلهرانمنوزوم یلەبق میظع . ردف ورعم هلکع د ییماحكاب

 یراهف بوشوا عماح لوس ندنو هدرهش . n ىلاخ ندرت تف

 هدهنام نام ) : یخرات یهدنرزوایسومق هلق .ردروتسم هليا نوکلین صاصر

 هنب (۷۰۰ ردیسانب كب هزه نداما هدنرصع ناخ مریدلب نیا یاچ یموم
 یهطقن .ردلکد مولعمیسناب بولواحرفمو نشور ( عماجیی ) هدنجماوشراچ
 یلەرانم ررب عماجشبوب .یعماح هکت «یعماج اشاپ ىلع « یماجكي لان ۰ یعماج
 بولوا ررقم ماعسرد ررپ هدنعماحیه . ردرادعم هتسارا هلیاراهقو انب ریکراک
 چک ددع ( ٤٨ ) . ردراو یسهسردم هدر هما یسهسردم اشاب ىلع

 ما ودسع شا ردیف كب هزح یوق یاقوا ییلکم كنسهلح بولوا

 كحوک . ما هحالا . ما هتفج هرجا یثراح : راو یاتسلد
 ماج ددع زو يا ادعام ندراماحوب . ماح یک . یماح اشا « ماح

 ندنناق نوا بولوا نی نم هلا ناکد ددع ( ۸٥٥ ) .ردراو ید یراحاح

 اقنع یناتسدب نبتم اش ریکراک . ردرومعم تیاغ یسوشراح نوزوا یغاشآ

 غاشم « قوج یساحلص ء ارعش « املع . ردنسح رازاب رب ول هلبا راناکرزاب
 ۱ هفوح ناولا یسه . ردرصحو دح ی ع ایدآ دات شورد « یسهئاو

 تباخ یساوخو تا + رلرهک الم« غاز فوص ناولا هرچا ٩

 قوواط « کءروچ یلدوخت .یلب هقفل یراص « یساوبا ,ککک ! ضایب .ردفیطل
 < یسهربش < یرولن | لا یدومزآ فسو نسح ET كم ء یهرو

 یساوهو تا: تولوا هدنطسو كينماخ ملقا رهش ۰ ردروہشم یزاریک ناولا
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 یوق قازوق هدنکاخ یرابد روندف شلک همور هلیوسی دا هجاوخ نذا 1

 و ... شعا هاک | لد دم هلا فراع « هدنکفا رتسک اخ رک اجرب ندنرلکولم

 بوتیدیا نمأم یدناب موکوب كردیا لوبق یرقف زاهج ندیلو شاتکب یجاح
 نذآ رانح كم هبحم ندرانآ تان ید بولوا تعاط ٌهداحبس رب

 یزبنع هرزوا هتشپ ااهج عقار رب بولوب لوب هترخآ راد رخآ . یدلآ
 ندهردا هت دشا یربخ توف لز نع ناخ دمت ناطلسیاح .ردرلشع | نود

 هناتسآ رب هجشریآ .ریدتیا انب رونرپ ق رب هنیرزوا بوردنوکم دآ هلیا راغلا
 هل . ردیافقویرق هراپ یدب بوریدباب نادیم « دجسمو رالک « ترام رپ
 موحیم زرع . راردیک رولک هلبا راردنپولوا دقتعم هیاببوب تبالو نایعا
 هدنحوا یرلشاب یلاوفق الاح . شمرالاح لاوف كردا یقانابوح هدنغلغاص

 نار اتد وروط لیضا .

  كدلک هنسهرق كب رضخ كردک هغ بناح بولک هبهحیکی هن ندنآ

 یسا ا بناح هب نداروب . ردفقو بولوا نوک ناملسمو راغلب

 , لد هسرپث هضز

 لیزق هور هکرد (اریدناغوا) یدآ کسا س هرغز کسا فاصوا

 یرق فارطا ینوک هطروع لیزق هدمظعم ربد یهدرهشو .ردکعد هطروع

 بیس هنسهلوا همست هجهلیوب یسلوا عمم په كناراصن نائلوب هدیحاونو

 هدنحرات (۷۹۰) نکیا هدلوا رومعم بورک هلا كولم هجح . ردشلوا
 یسهعلف بولیدبا حتف هللا اشاب نیهاش هلال هجوق هدننامز ناخ دیزپاب مر دلی

 مژاا یارو م ردناباع هدنرلرب هع كرش یسان ان راثا الاح ۰ ردشلدا بارخ

 فرش هایش هاب زوب چوا" . ردیتماعز تسل رس تارا "یزاغ رب مان ا ینطصم

 هحورب یونس نده رق ترد e زو نالوا هدنهحان ددع ید . رداضف

 یاس ر ید هنعاز . رووا لصاخ ىج یضاق هسک یدب تلادع

 هایس « به « یتفم . رولوا لصاح هسک ید نداوهدایو تیانجو مرجو

 .e ردراویستحو رادجاب رهش ۰ یرادرس ی رحکب « یربادختک

 ا لای یک ۱ ۰ رداد قرط هاشدانیتما جارغ انا تزدندنفرط معاز



 ۳۷۷ یسهجیکی هیعز

 نواتلادع هحور هنسضاق ۰ ردنل ها هخآ رو جوا ا ۰ ردا نو

 رد علوا 49 دص هرلالم یا رو شل هر هڪ . رولوا یلوصحم هسک»

 هصزا) هرهش ۰ رد راعاب یارطا بولوا هدنسارحخ هرز به یاتسرامع

« 

 ءیسهحکی رادراویرب ر راوهحیکب چواهدمور راد کنوح الرد )ىن

 یدبعم یدب . ردهلڅ یدب هلم . ردوب هدیریو یسهجکب وص هرق یرب
 ( یماحاشا هح راص )-. روناوا ادا هعمح تالص ۳ ق بولوا

 رب رصتخو دیفم یهرانم رب ۰ كلام هبهریثک تعاج هلغلوا هدیناطاس قوس
 . رددجاسم یسادعام . ( ییماح یعرچ رم ) هدنبرق یشزاج هنب . ردعماج
 « ردراو یا حرفم رب « یناکد یللا زو ۰ یناخ چوا ۰ یتکم ددع ید

 هصق رب نی نم هچدلوا لصاحلا . رد راما وا یبادعام . ردکناشاب لع .
 .اردکورو و اتج لبا مور لج < ردرادلاوصحم تاق یارک یا

 . ردراخابو مور یساناعر

 ( یوامسنیدلاسمش هرقترضح خیشلا ) هدرهشنورد س یرلهاکترابز
 ش۶ ناطاس یلج بولوا تاذ ولوا فلام هدر كيب هم هدیتولخ قیرط
 ضمب بولوا قافو هدامر لعو قافا :زوهشم هلتحاس ترك ۰ رددت
 هبقایراد نکیا نک اس هدنرهش هحکیو كردلبدا دلب ین هننرزوا یطارفا
 ندنایشاتکپ ( هدد هللادع ) ۰ ردراو یهاکترابزو هرت هقشب . ردشعا لاحترا

 هدهرق مان ( سنوق ) نکرد یک هبهلسق هلتکرح نداروب . شا را زور
 یاس تولوا هناتنآ ولوا . ادا تراز یناذ مان ( كب دمت لغوا تیم )

 رب « یلاع هقرب هرزوا یراونارب دقم . ردبسانب ناخ دم ناطاس یلح

 .ردلوذمیسایروچ هنکدنوروهدنیآ لاص الاوودغلاب + او ماعطالاراد رب «عماج
 یخد یرب ندنتاربخ یهدنسهحیکب «ضزو .كناخ د۶ ناطاس یلح

 هرغز هنب ندنآ . ردبا نابرج یرغوط هنسارح هلق بولوا نتیرآ
 روهشم هلکم د ) هدادا ) هدنرزوایلو هاف داق دعا تعاس زب ندنسەجک

 مراب بولوا یلاع تباغ . ردنلاخ ندتالوو لیا یسهمیرا بناوج بولوا ربرپ
 (.ناطلس اباب یلمدق هاکترابز ) هدنسالعا هورذ كنو . رونلوا جورع هدتعاس



Nیس همانتحابس یلحابلوا  

 ددع نوا . ردقوج یناسص ملعتل راد .ردقوج یتعاج بولوا نشور عماح

 هحوق یراقو بحاص رادرتفد كعبار دام ناطلس یناکم كنسه . راو یاخ

 نسح هرازابوا هلغلوا هدنما یشراح بولوا یناخ كناشاب دم ریزو یولوم

 تارک هج. و وا و ی ها امهم هکر ا كره و نآ و

 2 ارز وا ل ا ردوا انب هرزوا تام تیاق اما دووه
 یعاح رصتخو دیفم ددعر « ٠۰۵۲ هاکلزتم هلاکعا مارا یو یدلماب».

 خار یر غ د نھ الو تسانتخ یراناور با فا راو
 هج هدنرزوا زوکیه لکم ا نارج یغاشا ندنمز راب ددع ی رانا ندا

 نادود یرلکند هک « میاک « هک كراغابد « یراخرج وصو قیقد بایسآ
 .. لوبنا هدیرب ندنراتعنص حودم كرهشون اریز . رداصحم ال یاسح 4ردهدما"

 . ردکهمجو برع « مور بوئاشیا هدرهشوب هکردهک یراکدتیا ریعت یسهک
 هک كتفت نوک انوک یسکو راک كفرح لهاو راج كتالو نابعا شكا

 ها نا اف اکرم ر یا راتلو تن کیو
 : ندرلناکدو ۰ ردرابالود لاثم فالف خرج « هاکاشاع بیجحم « رش هدتحا وص

 یسلاها . قو یاتسد . ردراو ناکد ردق زون ییا هدنسناطاس قوس ادعام

 ۰ ردراخاپبه یسایعر ۰ راردیا ملکتیخد یتاسل راقلن بوک راسالهقوح ناولا

 رد هدب غ بناح نو ي ہل را . یدنلوا دعاقت نوک هداروب

 هه وک نماد . كدلک هنسب رق ( اغا رضخ ) هكردک هرجایرق روءعم نالوا

 یرللغوا ناخ میهاربا . ردسوک ناماسم یلناخو عماح . یلەناخ زوب ییا
 . ردفاع» ندهفاش فلات عح یقاخ . ردشفوم

 ۱ . ادا هنسهعاق ) یسهجیکی هشضزا) ها تماڪ د هلردک ندلبجا لیذ هن

 رایلپ رص هلرلراغاب هدعدق یبارو س 1 هضز تلق فاصوا

 (۲<۷) هدعب بولاق بارخ نامزرب یالوط ندنساوعد زق رب یهدنسهرآ
 ترسع بویلبا متق تالدا دا نیهاش الال راکدنوادخ یزاخ هدنخرات
 هباشم هنماشم تنج ماش كنسرادد مور . ردشمناق بارخ یسهعلق هلک؛وروک

 هلسباونددع زو یساداو وو ء ردیصاخ كنسا شاپ نمرچو :ردنبشنلد رش رپ"



 > هيملسا ةبصق
 DDE DDE NIE KDE KDE BIE KDE مفاد ما ممانعت

 لوا .مدید « هلربتک یدیاه «مناح» : هدن .رایدید « هربتک ی راغاب نهشبا

 .یراهحک شق. ء ردبوص هقشب یراغ لوا «مناطاس » كردیا هدنخ راغلب نآ

 . یدلوا قوواط لیبو اما . یدرواوا سولوجنوق هرق هلیوا هرکرب هداس

 .هدقاوققااحروک ذم ریقحو .هتشيا . یدتِک بود « ردقوب یررض هیهسمیک
 ندنآ ! اقاع مهللا . یدزابهدک ندمشاب مع بولک شود هیاشام رب هلبوب

 .یغاشا هبت هبونج بناج بوشآ یغاط یتاوق قلاچ حابصلالع ینوک یسهنریا
 تسرسو ردسوک راغا, یلهناخ زوب چ وا . كدلک هنسهبرق ( لاریود ) كرنا

 ..ناملسم . ةلدلکهنتسه رق ( یدنشفاروالد ) لردك هول هن ا

 تفاضر هباشاب یدتا روالد هدارو . راو یسهناخ زوو ییهاحرب . ردسوک

 . یرق لایمهبرغ بویمتک هفرط بونج ندنآ. یدتباشکشیپ تآ رب كرهریو
 . رومعم هدنرصع ناخدحناطلسیلح . كدلک هنسهرق (یارس) كردک هرجا
 كانسهدلاوو یرصقرپ رصتو دیفم كناخنایلس هدنادیم الع شا

 -هبرغ فرط ندارو . راو قسجنا یرلهناخ ارقف ردق زوب . شلاق یعماح رب
 . . كدلک هنسهبصق ( هیملسا ) كردنا روع یتنماد یراغاطقاوق قلاح

 .رهش نامزوا هلغلوا یتحت غالبا كنلارق هنردا - هبماسا بصق فاصوا

 -هرصاح ید یهماقوب هدک دتا حق یهنردا یزاغ راکدنوادخ . شعا میظع

 .مده روس حتفلا دع ندنکیدکح تة شمو ترسع هدنحتف نودا

 -م:دناابع. یمایس رانا هرزوا راراب یهدنلابش كرش الح . رد ا اآ

 . ناطلسیلح هدع .ردربعلانمو بولوا یهاظیخد یلم امتع ةهسنکرب هدلحموا
 یی هارو هلش رط راکشو دص بودا ظح ندنساوهو بآ كرهشو دم

 .ییدربدتنا انس هدارخ یهدنسهلق دلرپش الاح +یدردا توارط بلک

 .اضق فیرش قلها یللا زوب یساروب . روینیروک یراساسا میظع كيارس

 . قاوققلاچ یناتسرام الاح . رولوا ییصاح هسک شب یونس هنسیضاق بولوا
 یلغاب اپارس هرزوا رباب عفتیم رب هدننماد كدناب دوک نالوا لصتم هتناقلاب

 . یهدهلقیرلهزاورد قاطو یرلنزور ۰ ردراو یراهناخ ییئاور بآ ۰ یلهحابو

 . یهرانمر یهدنحما وشراح ندنسارح ددعیبانوا . رد رظان هرو ەم یارح



  VEیسهمانتحایس یلحابلوا ۱

 دکمدروک ینا ۰ مدردبا ربس ندهق كب هيد ! رداشا بیرغ . رابداموق

 هدنلا كرءهروس هنسیرب «هنسهتوا بول | لوک زارب ندنشاب قاحوا هزوج لوا
 رازبق ناتاب نایرع-یهدنشاب قاجوا بویوقوا نوفا ر, یغد یلوک نالاق
 وجبولوا چیلپ یربا ررب هدیسیدب كرلن | . یدجاص هننرزوا كرانالغواو
 هحنحاص هنشاب یدنک ندلوک نالاق قاب هدنلا ناه . رایدالشاب هکعد وج

 دلرهسد قروق قروق بولوا قوواط هقجولوق ءلوبر هدیسودنک نآ لوا
 نآ لوا . رایدقخ یخد راحباب ید هرص درا یدقبح هرشط ندوق

 .وادقب ندبآوخ مرتمالغ هدمکیدتا دابرف هل وه ناح هسد « ! نالغوا هر »

 هرشطرب هردلاع هن وب هر » ! شعاشو ناق ندع رو کرد در وک .نایدلک تولوا

 لا هک رایدووک رابدقح هرمعط : هددکیدید « رول وا یدروتوک رب هكح

 یی رارب رب بوناشوب رلتآ ندنکیدریک راجل, و قوواط روک ذم هنسارا
 ی و قا دا کوی  راروسدیا كاا
 ناط یراناکد دنلعن نوجا كنآ . زاملوپ یراضیم تروق لبزقو هجارص

 هدیوکنکردیا كاله یتربرب راتآ هدیرپ . زالوا زسریزتخ رانمرکد «زسقوو
 رب راقوواط وداج . رلیدتا دن و دیق یرلتآ بولوا هاک ۲ ندلاحو اباعر
 ارد - ردا كتا هرزوا شدلوا یروظنم كعالغ . رایدتک هنناح

 کس وا هدکدهشبا هسهس هسرزوا كرافوواطناه هرفکرب هکمدروک ینا »

 ندبا لو لواو یدلوا هتوترف زوجت لوا هن بولوا مدا ن قوواط

 .كدلبا رظن هرص یدرآ ۰ یدروتوک هبناعرب هکود کود یرامالغو هزوج
 .قرهبوقوایندساپاب بوریو هساپاپینوتاخ .شعایرلاسلک هناخ یرلکدتک رکم
 نذژملباتنع» . رابدتا نیم هعالغ هلهحوو « ۰ یدلبا شولهدنام زوروفآ.
 كعوواط بوروک ید یرامادخ یاب یهرطم . یرامادخ یدقا دمع

 ندقروق رد هحابص هحیک لوا . رابدید « رایدلوا دهاش هشیدلوا مدا یب
 ندمد هدقدلوا حابسص تقوات . یدمکید یناق كمروب ندتکرح كعاق او
 : ا اار میریم تراک یارو ندو تیم مدلوا صالخ

 اننا . یدلوا مدآ راقوواط هح هشیا راغلب لوا هنرزوا كرلقوواط



INDIE, 

YY تحاس ه لیا مور هد ۷۲ 

 نیک جوک  DDE DE (926 (2 2 RIDE SDE KEDE KDE KDE KDE)یک

 نهدنفا اشا . ردسوک راغلب و نالت ةر کر ینا ا كدلک هنس هب رو

 نادابآ و رومعم . یدلوانامهم هدهلق شمکج رس هنامسآ جوا هدنکلتفح اشاپ

 بولک ندنراغاط هقتشو نازاق یر یماق ندیا نایرخ ندنوب ۰ ردرپ

 هزکد هرق هدنیرق یس هطلغ كنرهش هنراو كږدا روع نف د یربوک

 جر كس ز زو هدن کز ندارو هدع .رالشقف شل هدنحشا . رولکود

 یرلقلرغآ هلنمدنفا اغاب هلتاوغا « بوک هدنلاحنافط ییحماقرهن هلبا انعو

 هدتماد یانقلاب نازق 9 وشراف نوابدیا روع هو وکر
 كراقلرغا بولبدیا ثکم هدنآ .ردسوک راغلبفاص . كدلک هنس« رق (كلناك)

 كرەكج ا :عو جر كم رہ زول هبونج بناح E یدل وا راظتا هنر وع

 . قدراو هنسهبرق ( قاوت قلاج) 1 هليا جوک لردک یراقوب یشایو
 زا یهدارو ارز ۲ دومشمان یلتم هکردناباخ ناسک ر هوا لب ذایعل
 ردق هرذ ناهز ندنغاقص كنرلحافا . ردقو هدراددرب قاوق « هشم « ماح

 هرزوا ءارهش قاوق قلاح ددسع یدب لوا الاح ."ضهروک باقا یایض.

 لاتحا كم ندنتک كوودح هلبا مدآ زوب کیا ۰ زو الا« روروطب
 .زالاق ناوتوبات هدنلب كندا روبع هکردرب یهرطاخوفوخم تباغ . ردقو

 نوجا قلوا ناماونما هدناقاب و . ردهبرق رومعم (ینوک ناقل ) هدا روک

 - ندرابدیریغ هنیاما .راردفاعم ندهیفرعفیلاکت عیج بولوا نکاس رانا
 . رتردبا رارف كردبا راکش بوروا نابراک هددسردوب بولک رادودیحب

 نوا یار همرامادخ هج مدناقب لوا ابشوا تح شد

 دموروک یا نکررول هلرطاخ یافص هدنږراک ینا هدم رچر تولوا یا

 . یدریک ك رديا رامرات هلبتف هلبتف یی راوسک اقلدب ةزوجرب یرجا ندویق
 ریقح ۰ یدلبا موتش رفاو هلیسهحوصخم هحهل بوروطوا هنشاب شتآ اورپ ی
 فیاکتو راوطاو عاضوا راومهان زارب نمرامادخهدهرشط هکم دتا مهف هلبو

 ندیشرب اشاح » هدمکیدتباهنت بورغاح یهرامادخ : رلهلوا شما قاطیالامب

 لغاح بولک مالغ ددع یدب هتناب كنهزوحو هدعب . رایدید «ردقوب_ نهربخب

 رر الصا هربقح ء رلیدایا هطاحا ینفارطا كشت آ رەت رافال لخوا



 یس همانتح ایس یلحابلوا هو اش

 لر ندنرلاغا اشا یکاج . ردزرفم ندننوباه صاخ كنیرلریزو یتلاا
 یدک هنساک تردو یلام اشاب هسک ید هلبعباوت ددع زو ۰ رد هداوو و
 ندنسحاوتنولوااضق هلسهباب زوج وا . ردنا تموکح بودبا لیصحت یلام
 ءیرادرس یرحکب « یرب ادختک هاس . رولوا لصاح ةا یدی.هتسضاق

 ولوترواهتتو تیمهربک ددع كيب بولوا هلحم چ وا . ردراو ییستحو رادجاب
 یالصاح یادش هلغلوا یرادد هشربود . ردراو یرلهناخ یاتحنو یناقوف

 و صتخح ء دم .ربلک ندنحیلخ هن وط ی وص . رولوا یئدش یماتش . ردقوح

 لس هدر ید ؛نیامشبنکم ددعیدب یار تشک. یار «ییماحرب

 .یاکد ددع یللا قرق « هناعهزوب چوا ءهناخه وب یباو هناخ هوهفییا «یسهناخ

 اورد تاد ارو (هدسوع ) هدرابد و هتراکج تروغ اما او
 هوا ا نو وار ت رر و ها هاج سالا اللع
 .ف سع ؟احو عرش اح ءردالتم هدردوب ینابعا عج .ردلکد ع٠ رارزک

 رلهدنب وکوت الاح . ردرالکد یضار یلاها هنعام اریز .لکد رداق کما عنم
 كرهلبا هژون ردو سلفم یرلهناخ بحالص بودا دار یرلنادناخ e هڪ

 . ردراشعا مادخ هننرابدنک

 u لداک هنسهب رق (لللب ).هلزدگ هونح بناح هب نا

 .(رلحنکو د) ندا ] .ردسوک ناماسم هدول : : گلد هنس هب رق (قحانرون)ندنآ

 .(یقادراح ) ندنآ . ردسوک ناملسم هدنسهحان وصهرق . كدلك هنسهبرق

 ردبرایوک ناماسم هدرانوب . كدلک هنسهرق (لیاصق) ندنآ ۰ ءادلک هنس رق

 .كدلک هتسهصق (یرازاب یلغوا یحاح) ندن | .ردندنسحاو یلغوا یحاحو

 . نوجیتفایض یبیالآ . كدلك هنسهیرق (رلکند) كردک ههلق بناج نداروب
 لم یسیلاها . كدلک هنسهیرق ( یللوک) ندنآ . یدلدک فالخ ندلوب

 یداوارپ بونلوا هجوت هنلوب یسهیرق ( تواهجهرق ) ندنا . ردملسم محو

 ناملسم ء كدلك هنسه رق ( ییدووانرآ) ندنآ . یدلاق هدزعاح لوص لو

 «ودب رابوک اشاپریما راو .راویمهیرق ( ارادامهرق ) ندنآ . ردسوک راغلب و
 ۱ 4 توا هحهرف ) ندنآ ۰ ردرومعم . كدلك هشنوک ( مساق كورو ) ندا

SR 



 ۳۹ تحایس هب لیموز هد ۲

 ندنغاط اب هدیرخاوا یسەجلا ید یسهنسسم ۲

 نکن دنک هتل لا مور ۱

 (یسهمشچ ناخهنیا) ندن آ .هنسهبرق(هیا) لرد هبونجبناج ندنغاطاباب
 كرد یرابا ندا . زدراو یورو و امرا مظع . هلدلک هنس برق

 . كدلك هنسهصق ( دابا رتسا)

 قلا ع وطقم هدنسهیحان یعطاباب هدنت ابا یزوا دا رتسا هصق فاصوا
 طباض . ردیصاخ كنسرلاغا یجوق یرحکب یلاع هاکرد بولوا مدقلا زورفم

 یسادختک رهش « یسیشاب وص ۰ ردندنفرط یساغا یرجکی هنب یطبارو
 ییهحگاب ءیلغاب بولوا هدنجما زوا رب مساو هدننماد ریابرب یناتسرامع . ردراو

 یر:املسم نادابا و رومعم ولوتروا ردو تیمهرک ددع زوشل كسب

 راو قاطع هدن دادیم (۲۰۰۱) « یرلهناخ هزو و هناخبم «یرلناخ . نر

 هنن . رایدلا راناسحآ بوروتک الده هاشاب یسلاها . ردفوح یراسک
 « دلک هن-هصق یداصهرق بودک هرجمایرق ناداآ و رومعم هونجبناح

 كيب هدیداورب عساو هدنسهیحان یک اح یغاطاباب -- یسهبصق یلدا هرق
 یاخ کیا «ییهاحرب ولوتروا هتح هردنش . ردسهصق ناملسم یلهاخ ددع

 ناییصبتکم چوا «ناکد ددعنواقحنا . قو رثا ندنرام هنوک راس . راو
 كنهبق یرویس ولوترواهتخت یسرانم كنعماح .ردیموق رانات قاخ هلج . راو
 هحقل راکتیریش هکردامتربع تعنصرب انب هتخت شلوا بلقنم هناممآ ج وا هدنجوا
 ح : ردشمالروک لتم هدرابدرب

 هحرب ود لو . كدلک هنسهبصق وصهرق هزدک هونج بناح هن ندارو

 یرلوصبول راقامزآ ندننایغطیره هنوط هنسیه هلغملوا زسوص بولوایجما
 هدازهش .شعارب رب نادایا ل راکش ندکسا .رلرید وصهراق ندا هراق

 هلردیا حتف یرهش بولک ها لوباج هدهجیکرب دیزیاب مربداس نب یلچ یسوم
 یژواالاح .ردشمریدتبا رومعم یلودیزیاب هرکوص . شمریدقب ییراربضم



Veیسةمانتحایس یلجایلوا  

 ۱ ین SC فتو ایام« aE هدد مساق « هددناهرب ۰ هدد

 رد بش هک الا یدنفابرع لع لولا چفم هج وق هدد لهدف کیدا

 ةدافتسا ندنآ ما ةماع بولوا ماعسرد هدنسهسردم ناخ دیزیاب هدنرهش اباب

 هنیرها كبر ىلا یجرا هليا هللالع بولوا مات یتامولعم لج نکردبا مولع
 ناخ دزاب هدنراوج ناطاس اب هدودلوا ناور هتحر راوح بودیا لاثتما

 زارع تم اه مووی ردا لات هوونآ هدنسیظح-یماس
 حصانو ظعاو خیش ( یاج ییاعصمیلولا ) . ردشفلواریرحت وید (قشاع ۰
 شورد رادرتفدو یک اف هدیدرون كنراترضح یمج مارب . یدا

 هدنحرات ٩۷۵ بولوا دنمهرهب ندیدنب شقن قیرط .ردیرتهک ردارب كنیلج
 كنیلج شیورد رادرتفد یردارب هدننورد رهشوب . شما لاحترا هیاقراد
 ۱۰۰۲ یافو ( یدنفا دوم ) .ردنوفدم هدنمرح دیدج عماح یبدتا اشنا

 اتالوم . راردهدوسا هدننج عماح ولوا رانو یدتفا ناعلس اه

 نیتوخ هلبا یزاغ ناثع . ردندنلسن ینابدا ندکج هلیب ( یدنفا نایاس دوقنع»

 هدنبرق یرپث اباب ۰ ردنوفدم هدعماج ولوا بولوا موحم نکردک هتیرفس
 . ردراو یرابز (ناما خیش) هدنسهرق ( ناما خش )۰

 یهءبرا فارطا بودیا ثکم یآ رب هدنرهش ابب نکردیا یراترایز وب
 یکمریدلس یوق مریدلس هلبقلقالوا هدنداعس هناتسآ نکیا هدتسارحو ظفح

 رابوتکم ندراکو نابعا هلح لصاح لاو ندنسادختک و قو ناطلس اق بولک
 ندنرادص دو دم یحروک هدنسهحایذ یسهنس شعلا كم بورتک

 یربخ ینیدلوا مفعا ر زو (اشاب دا یهنوخرط ) هسرب بولوا لوزعم

 ندنرایشاب یوق هدانکرابم هبا باده ههارکلاع» قرلوا تم اشا بولک
 . یدردنوک یاب

 لوزعمندنت اا ا اشایدمحاتالم هدنرخاوا یسهحایذ ۱۰۲ هس

 لوزع« اشاپ شوایس ندنابا مور . یدشلوا هقدص ینلاما یا مور بولوا

 ِ یدنل وا هجوت اکا هدیلابا یزوا بولوا:
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 ۳۹۹ ناطلس قیتلاص هاکترایز

 .هکرروط هرزوا رلهلحر راشرش مالک ررح هلبا طخ نسح زوب هک هدنفارطا
 فعخصم هوا هدهبناماس < هدهف وصايا . ردنسهب ده بانج م هاشداب رب یر یه

 وا ران ادعمش الطم و بهذم یدو مدا هدنجوا قابا و شا .ردق و فا رش

 ا .ردراو نادالک < نادروح «نادعمش هنوک زو هڪ اهد هدنفارطا

 .یارطا در اا هد یربع ندارو روزا وا تمق ید

 فرشم هلا هدد رادهب ر م ته هلا تاعطف ررح هلا طخ نسح هڪ

 .. یدلبآ رلاعد یخ بودا راثن بالک ءام هنتسد لربقح هاش رش تسد . مدلوا
 هلا ران ا اح ناوحو ن ردو ىلا رول هدننادىم ارقف .بوقبح ه رشط ا

 نادم كب نوا یدو ۰ رادو هو یریةح ۰ كدشوروك بوشووا

 ..لاب باحصا هلح .ردیلهشود هلبراتسو ناب رف یسهمیرا باو هکردنا شو رد
 هنهربرسو هنهرباب باتهم باتف | هج . ردراناح هللابفراع ؛عروبحاص «یلصم

 . تاسابواک هم نادسم لک وک ها هسامرف هدد یحادبم . راو یرلکحوک

 .لصاما . اب دلب وس راهم هڪ قلعتم هم اطل بوروا رلمد هع ندراعشاو

 ردق زو کیا ماعطلادعب .زاملوا بست هلرالید هکرایدتا صف رقس ننسحرب
 :تعیرش لها اب كيلع مالالا » تودورغوط همالس باب یریقح ارقف رضاح

 وق ترد یسلحم راضح هد « ! تفرعم لهاو تققح لهاو تش رط لهاو

 درب درب بوبد « هلاب قشاع یا « مالسلا مکیلعو » یسهلج بوریو یتمالس

 :ادخ دم !رلناح نالوا رظن بحاصیا» : هکمدید یقح هدنراقدلآ یزعالس
 .كع و نان كرهروک یرللاح كرام كرانزا زس بوروس زو هناطلس هناا و

 طب ید كناسکرب هربقح ول هکردلوا نمانم «ندرلزس . یدلوا رسم ییح

 E شاو مات تحاسو ندب تع هداسند بول یزاب یراب الح کس :

 .یارقفو ناقداص ناقشاع هل هدمکیدتا یاحرو ربقح » هد ارسم ماملاب ناعا

 ید كنالک نوحسلوا لعاح زکاداسع عی بود هللا قرهحا لا ناشذ

  رهش هلا هدد یادم قرهشالعادو بودا سو تسد هلسهل> . یداکح

 . هلدتک هکمزک یراترابز کد

 .نر وا هد م رخ كس هب ۳ ناطاس قلاص لوا ۳۹ را:رابز یهدنجا رہش
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 وار برد کرم د ا قلا نالوا شجا

 هرق هليا ناخ دیزیاب « نیدلاسمش یتا هلبا حتفلاوبا ۰ رولوا راکنکو مآ
 . زیزعلا مه رسب هللااتسدق . ردراناطلس ولوا نیدلاسمش

 ناطلس قتلاص ناخ یلو دیزیاب  ناطلس قتلاص هاکترابز ءانب لاکشا
 «هسردم «ترام ,ناخ .هناتسا عیج هلیزب نعتم بودبا دادمتسا ندنتیناحور

 ناطاس یناخ یارکی لکنم یناخ عرق هدقدلوا ما یناطلس قاوسا ءیارس نابراک

 .  . .ردشملیا رومآم هکمروکیتامزاولعیجو نییعتراظن رظان هراترامعوب یلو دیزیاب
 تاذلاب رانا . یدا هدناح ناطلس هدد یلمدق ندناشاتکب یارتف نامز لوا

 هکیدیا ناوتان رپرب شلک هلیب ندناسارخ هلبا یو شاتکب یحاح ترضح

 ناشاتکب .ةمشجرس یرلنآ یلو دیزپاب م یدشلوا لصاو هنا ید زوب کیا
 اک ۱ تاک ر كنفاقوا هلبعرش نذا . یدلیا بصن ناطلس داحس بحاص

 هدقدلوا ناور همور ناخ دیزباب . ردشمربو هناخ یارک یلکم هدیتاکسم رو
 ورک هنیرلاور كناخ یارک یلکتمو كنهدد یلمدق ناطلس قتلاص هحک لوا

 حاصلا یلع .راررویب ( زکپاب هبق هتخت,زکیدیاعفر یهقیلنوشروق کهدمرزوا )
 مدهنم یهق رکراک هدنکیدتبا قفاوت هنیربرب اؤر یرلکدروک كناطاس یکیا
 رد م هنوکرب شمکج رس هکالفا هدنرزوا راوبد هشوکراح الح .راردنا

 باب كلراوتا رب ةبرت . ردقو لثم هدراد لوا ۰ ردرلدمآ رس ةق یلوتروا هت

 زکلک» : ردروطسم خشراتوب هدصيع هشوک راج هللا طخ یلج هننیع كنتداعس

 توو یوزو هناخاتسک هب هناتسا وب یحدرقف « زکیدا تراز یالعم باب

 2 هل 0 تع كداب باب وش ندا روطخ هرتاف رظاخ
 : مدلبا
 كدلیاتدابعهتسحبوروک یدمشرکشقوج دلدلیا تراز قتلاط ناطلس ترضح

 تاذلاب هلا مارتحاو باد ۳ لاک
 ی مدق كرەد اد هنمرح كناطاس

 توالت فیرش سب هلهسح بولوا ونازرب . مدید (ارقفلاابااب كيلع مالسلا)

 یهناتسآ نورد رک و ندا هده ه یراګ دم حور یاو .مدالشاب کما

 یرتس باق فوص نوک زبس كنیرونم ربق . مدلیا عورش کما اشاعو ریس
0 



 ۳۹۷ یناطاباع هاکترایز
| ۳۹ 

 بوکود تافرخنمو كا داخو راخ هنیرزوا بودبا مدهنم نیرکنم . یدیا
 هناتسار نح لوا ناخ دزیاب . رایدلیا یوکش هيد « رایدتبا بئاغ یش رش رق
 بولق زاغ تمکر رشکیا رار هلبا ندلاسمش هرق هرزوا هداحسرب بوراو

 لشي هحالاو نوالارفصا ناطلس قتلاص ناه .رارراو هاوخ هات هراختسا

 قا نالوا یتحت لاصاص ! كدلک شوخ ! دیزیاب اب » بولوا یماظ هسهمامع
 الب ندنتسد یرافک نادغب یرلتیالو نالوا مقلارق ینرلهعلق یلکو نامرک
 .هلوا یحاصهنبدم « کم كدالواو كسهدیا حتف هدنحنرات ( احتف ) لادج

 ناد زاب بولوا رادس ندوشوا نامه کا داسال ندناذم ل وب

 زاب هرزوا دغاکرب یهراختسا كکدروک ! یدنفا » هکر د هسدلاسمش هرق

 در, یره « رولک باوج هن ماش مهددنوک همالسالاخیش مءهزاب هدنب
 . رارردنوک همالسالاخبش اروهم بوزاب یهراختسسا یرلکدروک هدهشوک

 . ردینع كنرترب یراهدافاو اور یرلکدروک ید كنسکیا ادخ تمکح

 هد « نیسهدیا انب یربک ةناتسا رب هلحم لوا ! مهاشداپ » ماه "یتفم ناه
 نکر دا ریهطت : ردالشاب هرهطت لح لوا هاشداب نرضح هدنراقدرومآ
 رب شلزاب هلبطخ رانات هید ( یزاغ دم دیس یاب قتلاص رق اذه) هدنرزوآ

 هبرت رب بولوا عی ناسدنهمو نارامعم ناه . رولوا ناباع هقودنص سحح
 ا ناخ د زا ۰ 21 عورش هنانسح و تاربخ و عماح رو هراونا رب

 تخت اف بودبا حتف لادج الب هدنخشرات انحتف هک اقح ییرلهماق یلکو نامرک
 بناوج بوبالشق هدن | هنسرب بولک هنغاطاباب رفظم بولوا مقلارقو لاصلص

 اب یتانسح و تاریخ هلج بودیارامعا یرهش یعاط ابا هحشرب و ماظن هنسهمیرا
 . زدصاخت ناطلس اباب یغاط اا الاس . ردخمللا هجو بقو هاطلب

 لوا ناشیذ هاشدا رب یک یو ناخ دیزباب ندمارک ٌهظم ر هو هتشاا
 فرص رهراب ردقو هنیروغوا قرهلوا فقاو هنلاوحا هلتطاب مع كنولناود
 تاذر شمصاب مدق هتطق یرا:رضح نیدلا سمش هرق هاصوصخ . ردشع

 مولعم اطا ینیدلوا تاذرب وش ولکد هل كناطلس ا هدهرلنآ . ردنافص لک

 بسک تولع تاق رب یایش حک كناطاتن کیا هلو . ردوا تفت
۴ 



 یس همانتحایس يلج الوا ۱ با

 یراتفاض هحک یه هدن راتګ هرص یراهجک شف . ردلوذس یراتمعن

 . ردارقف بح وتسود س ع تاغ ییلخ هم ۰ ددر وهشم

 رارا عج رم «رارسا عبنم هدرهش نورد الوا یعاط باب هاکترابز ۱

 قرع ی رام دم قتلاص یراص ناطلس ترضح قیقح راع ۰ قیدص لماع

 رب یلغوا یجحمزاب یحاص هیدم یلیلوپباک یتح . ردقوب ههش هنغیدلوا ندیهاط

 ۱ و ناطام یاب قلاص لیتو اداب
 بولوا دهعلا بیرق هغتلاص یراصو هشاتکب یحاح هلذلوا هدنرصع حتفلاوبا

 . هدنغاط اباب نکیایسلاو یزوا شاپ ناعنک . شملیا ربرحت لعفم هدینفانم
 شمطخوط تاحوتف یریغو ندنفانم هدازیحشزاب بولاق هدهظفاسحمهنسجاقرب

 یرلارغ ییدتبا هلتفابق لیدبت یبرلقانم كاطاس قتناص یراص ندناخ
 . زاغلوا ربست لر لاید هکر دشملبا رر ردق هزارک قرف بودا عج رب رب

 قتلاص ) هرزوا تغالب و تحاصف ییراعشاو تاسا احاحو یبا با و سلس

 یلوقیخریمد .شعا طاطخ موحیم اشاب ناعنکر کم . ردح رات رب هدنمان (همان

 هدنقح زیزع | ریز . ردیمصعتسم توقای ابوک هکردیناحمر طخ رب هدنزرط
 شملیا رلارتفا ود بهار زب هدنمان قتلاص بودا لاقو لبق هڪ نرکنم

  هدنمان یاب قتلاص هدنسهلکسا هقصااو هدننالو هل < « لب ۰ ردرلشلوا منا و

 نوحاییدغا لوقو شملبا توعد هند بوراو ا یدیا راو بهار رب

 اب را لک لنا نودا لک هدنره یهار یا یاش
 ا ا ا نادخ قواخ نالق لالش دار هتسهع
 ا مارا الا متر رار مدعاظ اا بورعو مات هی

 . ردر وطسم ید هدنفانم كنهداز یحزاب دمتعم هلصوصخو هدحشراون و

 « ساویس . یروقج هبرا ات هلیدصق كما الیتسا ینانع لآ كلام . مج

 اب یوج هناخ دیزیب ۰ یدلیا طبض یدک ردق هرالحم مان تاقوت
 نامرک قا « یلک نکیا یلو دیزیاب تلزع بحاص هبتموب ات . یدرلرید
 ندتما یاحلص - هدکدلک هنغاط ااو هدقدلوا هجوتم هحتف .كشرلهعلق

 راو راونا 17 رار مان قتلاص یراص هدارو مهاشداب » بواک تاوذ ضع



 باباطاغیشپری  ` ۳۹

 رونلوا لوزن هلا نابدر" قاا یک هدم رخ ردا ا لوق

 رادرتفد ) . ردراهراح نوبع ردق قرفیسهلح . ردراویراقولضوم تسد

 . ردنشور عماح یلهرانم رب كجوک هدنجما هلحم ( یماج اشاپ شورد

 مال یمرکت ۶ راو یسهسردم جوا . ردراو یدحسم قوح رب هقش ندران و

 به راحو رب ناراحت هلج . ردراو ییاخ ددع یه فراق نا تکه

 یو دیزباب یمظعم كا ندرانو بولوا یماج وا . ردرانک اس هدراناتو
 هقشب ندرلنون . ردفطل ید یماج اشاب لع یهدنحا یشراج . ردیماح

 ناستط زوب چوا . ردصوصخم ماج ران آ هکردراو یرلماج هناخ ردق شمت
 « یرابغ وا × یرلناکد نال یحهقوح ابرثک ۱ . ردقو یناتسزازباما . ردناکد

 یسهکت ددعرب نوا ۰ ردراو یرلهناخغابد یرایجهوہق ددعزکس « یرایحاب -
 دخت یاب قاس ترضح ) یالوا قوح فازا یاداا و روممم لا ۲

 ناولا زکس ندنتالوک ام . ردهرتاسو یسکت ماما نوزوا ۰ ( یسهکتیراخم
 ندنناورشم .ردروهشم یدروغل < یا ضاس « یعوزوا یرلءاب یئابراب

 ۱ . ردفورعم رابرهو را یعوق راتات ۰ یروکنا ریش

 یسهناخ افا کب < یرلغاب هلق هدنقرش كرهش س یغاط اباب هاکج رفت
 ناتسرابخ وابایخ مظع ربیموروق ناطلسقتلاص هدد « یراغاب را هدنسهسک |

 کر ندوروف ردقوا . ردارالد لح رب لک یراکشو دص رازه

 ناال یلاسینمح  هرا هدا تکا کب ساوا ا
 كس هع كنراترضح ناطلس قتلاص یسارو . ردفاقوا صوصخ هنهاکرد

 . ردلام الام هلبا یراقالباظ « یراقارصق.. یرلتآ . یرغص « نوق

 یرلشوق رو ماد روا ء زاق  یهاکدص eR یس هربسم هلص کی

 یرصق اشاپناعنک) ۰ ( یسهریسم قجاوقرصق ) . ردهاکجر فترب یهاکراکش

 یرلخبطمو هروصقم ددنتمویرلاهتنم تخرد «یوص تایح بآ رب (یسهریسم
 ددم یار طف تافل تاک: ینارعو نآ كاا ٩

 هيهدنورو هدننآ بولوا رهش رب تمینغ . راریکر لکروک ع اونا ینایعا اکا



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۹

 ۱ ۱ )و2۲ 926 DIE NSE RIE ورک

 رود < زر لوک + یلدا هرق هصق « یحاح هناد ۰ یسهلشق لالب

 شاط یغاسنا « ناما خیش « یغرقبج < ولنویوق هرق ۰ ىلع هجاوخ « راناخ
 « یسهعلقنمرح هرف « ناظفحتسم « یلدونانرا .لیغا شاط یراقو ۰ لبغا

 ء ندا « قالهجوق « یدربو یرکت « یرالادعیاوو « یلدیلپ هرقناطلس

 نامهرق ۰ قاحو ینغ « رایفوص « یحنکود « یلیاصق ۰ حوصنهرق « یراصهیرق
 ی ی ها جوا هدنرزوا اق نیلا هعلقو . یسهعلق الص کی

 لو نا ا رارولوا کام يراوح نوف هدا اما . رددها رم

 تیاف هدقارطا . ردناام یره هنوط ندا نارج هنمرخ هرق . ردحتف

 ندهبعرش همکح نوجا یرود كنارق یماسالاررح هدالاب .ردراو ارق رومعم

 هسک تردو هناشاب هسک ترد ماه رامادخ ددع ىلا بولا رضح رب و هلسا رص

 ۰ قدلوا لخاد هیاباب رهش هني بودبا لیصحت هعرامادخ هسک ییاو ءربقح
 یک اح را كس رہش باب ۰ رولوا لصاح لامهسک نوا هبیضافهنس ره ندرلارفوت

 یرادرم یرحگی و یرب ادختک هاس . ردبسل وتم ناطلس اب ید

 ی دراو ینا شب یستح ۰ یفارشالا بیقن « یمالسالا خیشو

 ۱ يک واکكس جوا . ردازوک قوحو یدامعلا تارا عا یهرد عساو زود رب

 . ردراو یرلهددعتم توس یربغو یرابلاع یارس یاقوف « یاتحانب

 لصتم هنسلاع هناتسا كناطلس قتلاص یراص ( عماج ولوا ) : یراعماج

 لو د زاب یمارو . ردرصاق ناسل هدنفصو هکر دیش عماح رب ان شوخ

 ربکراک هشوک راح ۰ ردراشعا ان یسودنک طل عماحوب هدنغندلوا یجتف

 هلا نول « صاخ صاصر هرزوا هبق هتحت هشوک راح هش هرزوا راود

 ندنسوق هلق . ردراو یسوق هلق رو ناب کیا ۰ ردرونرپ عماجرب « روتسم
 رثدومع یهدعماج نورد . ردقاآ ناسکس زوب ًاضرعو الوط هحنراو هبارح ات

 یسهرانم رب هدننی بناج . ردنوکلک هليا نوم تربع نوملقوب شقت اپارس
 CUS ههرثک تعاج . ردهرزوا مدق زرط یربتمو بارم . ردراو

 یشراج ( یماج اشاپ ىلع ) ۰ ردراو یاما رب عرو بحاص هدنسهبتم يلو
 رب رظان هبملق یلهرانم رب یلوتروا نوشروق هشوک ترد . ردعقاو هدنجما



 AY یرهش یتاطاباب

 كنىراترضح عبار ناخ ا ناطلس لاحو هدس . ردقوت یاعحا یسمقح

 یداماد دا ناطلس رومام هنسهظفاحم یتلابا یزوا نا رد هدفدلوا یعومسم

 بوردنوک فیرش طخ هعطق رب هباشاب ناعنک هجوق یحوز ناطلس هکناعو
 بسانم نوجا قلوا ناما یاح هدا یر یعاط باب هسيا درک کس کكشاوه

 هد « كسهردنوک هملودرد ییرلحاتفم بوریدتبا انب هعلق رب هدلحمرب عفتمو

 هدنسقرش بنا كنغاط اا كرهد ةعاطو ًاعمس اشاب ناک . یدتنا ما
 مظع "هلق بوروق ینساسسا از هعلقرب هرزوا یلاع هتشپ عفت عرب هدنجوا رلغاب

 رادزد هلقو هعلق ساسا الاخ بولوا لوزعم اشاب ناعنک هدانئا یتیداوب ماعا
 . یدرولو ناماو نما یرهش یعاط ایاب هسلوا ماع هعلف و . یدلاق رسلارقنو

 ضرع .هنوماه باکر بوتدیا دام منا ماعا نهملق اشاب ھا کام روا
 ناخ هباشا شوابس یتلاا یزوا بولوا نو ید اشاب مز دک دا

 یعاطااب الاح . یدنلوا ماعنا یلدا یا مور ید هناشاب دما تالم . یدلوا

 اشا هدتلابا یزوا رهشوت ۰ ردرهش رب رومعم رد ارز . ردجاتح ههعلق

 زو جوا . ردتمکح العا رولوا یلصاح هسنک ترد زوب . ردقلادو وویصاخ
 ید . ردشلوا هقدص هرلالم ها زو شی اما . رداضق فیرشهلسهاب ۹21
 هنلبصح اہ هرخذ بولوا اف ددع زو هل . ردراو یرلشان هبحان ددع

 : ردرانانلوا ریرحت وش یرابوک زمکیدلبا راذکو تک بوق

 یا . هجناص ۰ كلکود « یراص كجچوک « سابلا لیبس « یهلکرخ
 : لوکیراص ۰ یسلروماح راتات « یتفدحا ۰ لباه هرق « حوصنیراص « لوک

 < فراق ۰ یلدومرآ < رف « راض رف « دتلعن « كالتسهرت ۰ رلیحاح + زانو

 < هرد لایق ۰ اووا یلروقج . هجان | . یلا نبح « شیاشخ « یریوک شاب
 . قلهغراق یراقو « قلهغراف یعاشا « الا یاتفح رز یاتفح . ااب سا

 < یسلروماح كروت . كب ینطل ۰ ىلهلس ۰ ىلع یلد ۰ كالمدیراقود .تالمدیعاشا

 « قاماجاق « هجمساف ۰ یو هج لزق ۰ ضوع یجاح « یلدوبانرآ ۰ كب یلقاا
 ۰ لرهوک « یلهلوق فوم قرط .« ناغهسا نوزوا. كب یحوق . کسا
 م كترک « یلرازاب . مظع رتسا هبصق . یوک قجهرق راقنوج < كاجرک



BOA و میم صم صم مع یو صص صم فو میم مع جم صصا NA; 

 ۱ اس فر هرکی تردد یا و

 یداهرف ر هتنبمز . ردقو قدنخ هلغلوا دارد بل اما . راردبا كاحیکی

 ۱ . . . راقبج وص كاسروا كنولوک
 .تموکج فان .ردسهبحان كباضق یغاط اا هدشلانا هرتسلس هدیماروب

 تیم هر " ردق روپ چوا . قو 2 یا راس . ردراو شفا لرد ردا

 <شمتو یماحرب هدنشاب هلکسا قحا . ردراو یرلهناخ یلوتروا هلا هردنشو

 هعلقوب .ردولم هلبا نوک انوک عاتم ینورد بولوا یراناخ راجت ددع ناسکس

 ,ندهنوط ینوص ۰ یدلوا زامقیج قازاق هنیرهش یعاط ابابو هردنبوب یلهلوا انب
 ال ۰ شعا راو یمظع ناه ندکسا ید كلوا . ردلق یماوه بولوا

 فو لابی هدنسهعرت یره هنوط رایتسشک هل بولوا ولع هلبا تافرخ نه
 ردیزاغفوب نمرخ هرقوب هدیرب ندنزغآ شب كنهنوط . رارالشبق بوتاب اورپ
 ینیدلیجا هليا رشب دی كزاغوبوب هدشنامز هرفک . ردکوچوک كنسبهو
 ۱ هم ردنوظم

 بلا وب. هال هنسهبرق (یشرقیچ) كردیک هلامش بناج هنب نداروب
 ندارو . رولوا ینوواق رادبآ و ذذل تباغ از رومعم یلعماح

 . هلدلک هنمیظع رهش ( یناط اب ) كردک هلامش بناج هنب
 باب ) هرهش هلغلوا نوفدم هداروب یاب قتلاص س یعاط اباب رہش فاصوا

 ناب قتلاص یلو دیزیاب ۰ شعا رب رب ناتسلکتج یرللوا . ردراشمد ( یغاط
 "مریدلس یحاف هدالرشو .ردشملبا فقو هرانا یرهشو بوروک هدنسهعقاو

 ید یروس . ردشلدا بارخ یسهعلق اما . ردبلو دیبا هدعع بولوا ناخ

 بوب بولک هلیراقباق هنوط ندلحم مان ( الص یی ) قازاق هرکه . ردمدهنم
 نکر دکب ولآ یتالف ۰ هرج . نح كياب قتلاص هناتسآ قرهصاب ینیرهش یغاط
 رقاب هل ندنرلقدمهلوا لصاو هتیرلهقاش بوزک یرسرس هحک رب نوکر ب
 ۰ ردراشمشود رسا هنلا تالو لها هدندوع ورک کت هن ییاوا

 لاها قدهلوا هراب هرا بوشود هرانک ندارد جوع ید یرلسه و هر

 هنغاط ااب راک یرب ندنامز لوا ۰ ردراشملبا مق یا لاه
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 ۳۱ یمهعلق نگر هرف
 )< )یک )او NIE او )یک

 هفوص «« ست هر هحنتسوکو ب .ردشملسا هلراشاطكفدتخ

 نامل هدعدق نامژ هحینتسوک یرحو هرلربد « یسسیتسوک هناب و هنکهدنسرق

 افوتسم ینک راپ كن هتنامل بولوا نهال یسانب رتا ال ی اک
 لام الام هلبا بارتو لامرو كاشاخو راخ هلبا ماا دوره نکل . ررک

  دولوا كاله راک هح هنس ضسب . ردشلوا رب ناما ی ندایرد جوع
 ۱ ناسا هليا رومعم

 ییا . كدلك هنسهرق [۱] ( ۳ و شاخ هات لط
 هردندنسحاوت هک وا زدس وک راتات یلدحسمو عماحرب « یلەناخ زو

 كدلک هنسهعلق ( نمرخ هرق) كردک هلامش نداروب
 یراص هلغلوا هدر ی داداوهرب س نمرخ هرف هعلق فاصوا

 هنا هدقوواتقخ سرخ نودا تعلرز وا رک هد
 .ندزیونج هد یارو . شعآ رهش ردن هدمدقتام . راشعد « نمرخ هرق»

 .ناطاس هدم ۰ شملیا ناسک با كچ ینسهماق .یدهقا ےک ناخ
 یاح رب نوجا عفد یترضم كقاع قازاق ندرلارو » هدن صع عمار دار

 .یامتود اشاپ بجر ابرد نادوق هلبا ناخ دام نامرف كرهبد « ردمزال نمأم
 هزکد قرا هنوط رهن. هلسأر تبالو نابعا بوتآ رک هدارو هلا نواه

 بولیدیا ماتها لذب هنساسآ هملقرب دازدیا انثو یخ یاعد هدا شالوا ب
 هعلق هديا وا هلبا انو لامع كسب هجو رکسع لانم ابرذ ندهمربا اتش تقو
 ید و یتارف هعلف زو جواو رادزد هللا مزاولو تامهم عیه بولو ماعا

 دام ناطلس یهدهعلق نوردو ییرلحاتفم بووق ییراپوط زی لاب ددع
 .یدلوا داشلد بوالداکرام دارهردن وکهناخ دا ص ینحاتفمیماح عیار ناخ

 . ردرورسم یسلاها بولوا رونرب هعلقر رومعم.الاح

 ا زکد هرق هلسهعرت هنوط رهن  نمرخ هرق هعلق لاکشا

 ی نادام اراد .ردانعر ةعلقرب انب كنس  لکشلاعبع هدر زود رازنح

 ,لط هحکره هردراو یسهاخ ردق یک قحا هدنحا . ردع دآ زو كس

 ۰ ردشملقارب قیحا [۱]



eیمهمانتحایس یلچایلوا  
 ا
 ناخ دیزباب مر دلس كدج ! مهاتداب « 2 بولوا فرمشم هلبا مالسا یاب
 یهعاق هستن وکد هافتس زق یاد ایاب هدنناح یبا مور رکو ةر هح

 ول ندزلا یهعلق لوا هلا وزاب روز دج . یدا كنلارق زیونج مز

 ار یسهملق تت 5 کلا رارف ههنک هلراک رمقبلاغش هلح

 یرانا .رایدابا نفد یهاوجو نوتلا پوک یدب هدننلآ یکیشیا یسهملق نامل
 رسم مکلکلک همهاشداپ هبا ناوارف ةنيحنکرب . هلبا رشابمیربقحوب هفمراقیچ
 :نالوا فرشم هلبا مالسا ندنفلنادوق زیونج ناخ ناماس لاحرد « ۰ رولوا

 رهش هلباوت زوب چوا بودبا ناسحا ینایشاب یوق یلاع هاکرد هناذوب
 شعوف هللا یزنک ندلح لوا بوراو هاروا تادو ۰ رد هەو

 تالا ددع كيب ها ادعام ندبرولف بلرپ بل ددع ید بوراقیچ یک
 .رولس قالخ یباسح هکرراقبح سالاو توقابو لعل هعطق كس هو حالس

 راماعنا و,ناسحا هانلاع هاشداب هحنلک هننروضح هاشداب هلسازخ و لام ردقوب

 .یخد هلیسهیقو رریدتبا انب ییراعماج هیناملسو هدازهش ندلام نلک بودیا
 . زدیا رومعم یرهش هحتس

 .  . ردلکد نادابآ و رومعم ردق لوا هلغلوا هدایرد بل هجنتسوکوب اما
 ۰ ۲ قارحا هرک هو شماضوا هلنتراخو بهن كقاع قازاق هلبا تارکهکنوچ
 ا واك کد هر اا هل ردخلوا والا
 هل .رولوا لصاح هسک چوا یونس هنسضاق ندنسهبحان . رداضق ها یللا

 یسهلحم رب حنا . ردزاو یراهناخ ییوتروا هردو تامرک ردق ىللا زو

 « قرق هدنشاب هلکساو ناخرب « ییماحرب رصتخو دضم هدنشاب هلکسا بولوا

 نامز . ردقوب ترامع یربغ . راو یناکد جافر هلراسنا لاثم ناخ ددع #

 ندندرد راکش ودع راتاو ندنسوفروق یزوفکت لوناتسا ام

eمظع قدنخ ر ندنغامرا یره هنوط هدننرق وص هرق ات  

 لب رلهعلق یل وطو یتاط اباب بودیقآ هنمرخهرق ییهنوط رهن بودیا رفح
 هدنرانک قدنخ هرزوا سانرم الاح . یدبا شلاق هریزج لح مان هنت شب
 رروک ذم یناتسرام كنارق نالوا هدرابناحوب .ردناباع رلهلقو انب رانآ نالوا»



 ۳ ۵٩ هحنتس یک

 NDE یوم وکیوم )یوم NDE ممد صص مع مص مع جیم

 .هدع . یدشلاف هدلا كنمور نططسق یرلهعلق نوزفا برط « بوس ۱

 .هحشریدتبا حتف اشایدحا لدک تسد لودی زاناطاس یندیسهعلق قازا ۰ هنک
 .ندنزافوب لوبناتسا هللا ناما بولاق یسهقالع زیونح هدنفارطا زد ف

 ..نایدندا رازلاراد یهذم هرز لواو رادک ههر ج کک

 راشیا ریاغمهحاص هدعب بولوا نک اس هدنآ نیکدهبهجناک هنبرصع ناخناملس ات
 . نام رف كناخناملسهنىرزو|یرل همنا ریس |ییماسم جاج ند یک هاب را ءاشک كر ەر وک

 هدنلباقم یسهریزج زقاص ها هغردق هراپ شعب زوب اشاب هلاب هجوق هلی رش
 یر, . یدناب بولوا تخادنا رکنل هدنرانک یلوطانآ هدلحم مان همشج
 - هیده یرلرا شيا راسو هلج یراهداز لارقو نادوبق كرابلزیونج هدفرط

 هر » : کردیا اشاپ هلا هدکدک هلوقم یرلاباده بوشولو هناشاب هلاس هلیرل

 « هلوا یرم كللادابع یریغو كنيملسم جا یسهریزج زقاصوب ۰ راتئاخ
 . هتخد بودا هدضنر ییادخ قولخم راوزو راجت . هدنورو هدننا نوچ

 :هسقو . كدا میلستیتسهرب زج زقاصوب ههاشداب « زبت . زکسرلبا هتسو هتسکش

 .نلکه لا باده . ردا هلاب نیم هد « مر رک ندغبت نادند یدمش یزکهلح

 هید ( هللایع تلکوتو هلامسب ) بودیا دنبو دیق ناه ییرارا شيا زوی یدب
 قار رکن هدللح مان كاتنمرک تنسمریزج زفاص بوحآ کل

 ییدتیا دنبو دق بوراقیچ یرلپ وط زی لابو رکسع هبهرق بقعرد
 ا وو: رگشنفو یهعلق هلا ! هالیواو » ندرلهداز لارق

 .شون هرلزب ینماج لجا بورودلود ید ینمهناع مزب نکیا هدنلا یسهلاس

 .«ارریدتیا شومارف دبالایلا نافصو قوذ هرجا یسهعلق زقاص هرازس .رریدتسا

 الروخ وی و هتسهملق زفات هلا یلیا رب دمتعم بولا رابوتکم هید

 .«رک ندجیلق زملود نابعا هلجو نمراهداز لارق یاه » بودبشیا یلاحوب
 هلاس یزفاص بودا حلص دقع هللا تروشم كرهشود هشالتو فوخ هد

 هدنمکح هطلام یراودنک بودنا میاست هابراهنیزخو هناخ هبج هل هباشاب

 تخاب هلیربخ حوتف اشاپ هلا هدعب . راریلکج هنسهریزج سودار نالوا
 روپ نامز هدیهاشداب روضح ید ییارق زفاص بودبا سو یناخ ناماس



 دس تاعالامشا نوت او جا را تولوالصاح ندنلسن را كراىلقالفا

 .ندتاکلوا . زاماااک ۲ کھ رلردا هدانا ر هک یدلوا

 : ردراتفاوب یرایضعب

 طقا ىلا طلا < لاطیاب ‹« هرواق « قیالاق < جاعوج « افرشه . ریشه

 رص أ تا کک هب راح E زوراق نوواق

 ی كوا ۰ كروب ۰ یلکحم « هلاج . هکفد ء نياپا «  نیاپوق
 ی هلکب قالاق نوعاط قراص یزقهراج مهیلشا كد

 مرو یدآ كمهرک « هرواق قاحوا < نوک ۰ قاحوا « رو یدبآ

 .عمرو هیلیوس كکیيا افق اب قفا رو یهلبوس

 ردونولقمودنو . مدلواتصاکش .هلرهاط < ادا رانا هنایروح < مدننآ مالاس

 ردیاطمتارصق مدلوا هتسخ هلیاریخأت  هلیوسراشیاهنلرلاغا مکېلع مالس

 یدغود یا « تاوروم لمدق ۰ رد یدح ۰ یواح لاطباب « بروا

 0 « یمسا مدآ رد یا نق تا اتا

 ا یدک هیت و هاا یک توافد
 ر راردیاملکت یخد هلبا تاک نالوا روهشم سالان اما ۰ رارالکآیرایدنک

 .ردام و می نکل ۰ ردموق هقشب هنوک ررب یحوف نامروا دو هجمربود

 . هلوا ربخ یراتقاع ۰ رولوا یراتکس

 ۰( هحنتسوک ) هارد هرجا ارق نادابآ و رومعم هلتکرح هلامث هننندارو

 . لدلك هنسهصق

 كن ءراولق زور رود هم مدقتام -- هحنتسوک هصق فاصوا

 .ترسع هدهمعا حتفناخ مررداس ۰! شما یوق هعلق  بعصو بنهم . ردیاب

 _ .هدانردبل الاح . ردکمزب دک ودم کد ی راشاط هارد مد محتل ادم بوکح

 .لوا  ردهاظ یرالع كروس شلوا رادهنتخر هدنرزوا یلاع هتشپ رب

 .هنلارقزیونج یهدنسهملق هفوک پولوا راوس هنیرایگ یسیلاها هعلقوب هدرصع
 .هراپ شم زوب یدب یهدنلحاس زکد هرق نامزوا هکنوج ء راردیا رارف
 :« هرصاما هلسهملق سوقرت هج هداس . یدبا هدنمکح راز ونج یسهلخكن هعلق
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 oy یسەغ اط قاتیج
nete 1۳ ۱ 

 - راراتن هدنجحما یدودح كلم ناعلوب نایک كحهلس هاب الاح . ردناکیارهرزوا
 نامآ و نما بولوط نامل هکود هکود هنامل ینیراشاط ےرفح رایحیک ماظ اما
 بوراو هلا نوباه یامتود اشاپ نادوق هسلدیا وزرا نکل . یدلوا زالوا

 رل هس ربو ازج هدایز هنکودورلهسکود هنامل یهرفح یریغ بودا ریهطت ینامل
 ندمزاول مزلا تباغ ارز « هدبا رمسمیهطت هللا ۰ یدرولوا تمالس نامل

 راهاب یهدنبرخ بناج . ردراو یراهجکابو غاب اجماج هلرهشوب ۰ ردنا رپ
 یرلاهتنم تخرد اما . ردهکت رب رصتخو دیفم ( یرابز ابب مرح ) هدشیرق

 یرلتبح ناح رصعلا دعب هداشکلد کت وب ناوجو ریپ هلج هلغلوا ناوارغ
 و

 HE . كدلک هنسهب رق ( لکو ) دلردک هلا باح هت ندرهشوت

 . ؛بولوا ینوک ناملسم لعماج رب < یلهناخ زوب . رواوا یکوک ردق كيرا
 هاج جالوق رناسکس . ردزسوص تاغ هلغلوا ىجا هجوریود اما . ردتماعژ

 ..۱ رداشام رب برغ یخو. راربراقبح وش هلرلتا ندا

 .رولوا یراقاتیج ارشا هلغلوا یلعفلانع ات كنيرايد هجوربود رلاروب
 هجندک نیرفاسم ندهناخرب . ردلوذیم یراتمعن اسمو حبص هنرفاسم اما
 الصا هرفاسم ۰ ردقبجا یراوق . رولک یخد تا یللا  قرق بقعلالع
 یراببانح هلسس یرلتاعر هرفاسم . ردرابد رب تمشع ارز . ردقو قود

 . ردهدهمریتکهیک شمل | «یللایرامضت هکر ب بوری و لیلخ هاربا تکر بەنی رالام
 لهس ود لهر ود اما . رلزعا دانع الصا هدهمر و ناطلتس رشع هام

 . . یدنلوا ریرح هلحمو هذبن رب ندنراحالطصاو ناسل . ردرامهتمو مومذم

 سیر 5 تو فرو سس
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 قاتج هفاط یس هجر ود ناس

 حق ندا یوق نادغب «قالفا « راغلب یرایدوب ناخ دیزاب مریداس "
 .هلزکسعهفاطوب . یدیوق یسهفلاطیرکسع ندنموق یلوطانا هل راتات بودی



 یهمانتحایس یلجایلوا ۱ ۳۰3
 ام ید سا سارا یکم نو شوک یوم تم تنی شا سو نو حر نو سس ی مسن دما یا :

 اجر ال ردیاب نسلق حتفلادعب ن دنکیدکح ترس ه هدکعا حتق

 ناطلسناخاسا بولوا رهش ناداآ ورومعم هدر رب لاصموفو زود هدایرد 3

 چرا هدنکاخ هجورود هدنلاا هرتسلس پولوا یسلوتم یک اح. ۰ ردیفاقوا
 « رولوا لصاح هسک ید یونس هیات ندسهنحات . رداضف یلهاب زو

 قوج یراناکرزاب . ردراو یسشابوص و یستح رش « یرادرس رهش
 رال نابها رک ۱ ریناو نویس یوق ندنسوفروف قازف تولوا
 هدننب یسهقاط زال یتح . ردیلغوا لوق هغوط ندانآ به هکردیسهقلاط

 هبهلاقم لهاح هر » هسالوا یرادتقا هکمتک ههسک كمدا رب پولوا هفیطل

 هرهشوب هجردوب رازال . رارید «. ردیسهمک كراریقفو كراببرغ ۰[ كەستېك
  ةمکح زورو بش اما . ردقوج ید یبهفئاط یدومو مور . راردیا رابتعا
 هه یدوم رب زال رب هدهلاقنمو . ملک ندنساوعد یدوم هلا زال هدنعرش

 هل راه. دوز قم تل نیت تراک اهر هسوروا هات
 .عماج رب كلام ههربثک تعامج ۰ رد ( یماح ناطلس ناخاما ) یروهشم

  هلج یانذومو یساطخو همنا . ردقوب عماج هليو هدرلردنب لوا هکردنشور

 + یایص بتکم ددع یدب . ردرایباچ تفرعمرپ « دوج ىع . ردیللوبناتسا
 اچ لورو یناتسدب كحوک ر یاد ردق زو چوا « یناخ ددع چوا

 یسهناخهومق ددع ید . ردضفوناطاسناخاسا یسهكنتانسح و تاربخ . راو

 یسارو ارز . راو ینزخردق زون چوا هدرللحم راسو هدنشاب هلکسا . راو

 - ردزآ یراناکد هروک هنیرهش . ردیناخ رادرس ینلکم ندهلج . ردیناکراجت
 هدولهکجو نوبازو لسم هرقو هاش هراپ كيب بولوا میظع "هلکسا ردنب
 یسهکتسا كالو هجور ود ردننوت . راررتک هلوبناتسا بور دلود لالع

 هدنسورغوط نوکو هلق نامل اما . رولوا قوج ینابوبح راسو هلغ هلفلوا
 دل رایک بولک رلهنلاط یک ر اغاط ندارد مطالت هلغلوا قیجا یزغآ و رظان
 ارز . راردبا رارف نکلب هبوب بولآ شراکو ناه . زاقارب ینرادتقا هغعأ

 ییا ندا یماروب : رولوا دوانو قرغ هدرلارو اد قوح رب هنسیه

 .بیترت یراشاط نامل یک راغاط هدایرد قمع الاح . شعبا مظع نامل یلوق



 o یربش هیلاقنم 0 ۱
DENIED HE 

 ءرلرید ( یسهلکسا یاب ) هلغلوا ناما یلقجماب ق ردنامل فلاخع
 ¿رنو اوا غاب هلا 2 ردهلکسا ل اما

 . كدلک هنسهلکسا ( انراوق) كردک هلاش بناح هن ندارو

 بعص و هدنلجاس ردا هرو مدو ن راف غا أ

 قحا دارد پل ندای کار اود قرط قم غاط

 . قوب یشرب هقشاب . ردراو یراقانباق وص یک تابح باو یرلنزخم یادفب
 یلابا هرتساس هدوب . ردهدنشاب غاط یراترامع هله ندنسوقروق سوروا

 یکاح . ردیسهحانیماضق قاب. ردینوباه صاخ كرامظعا ریزو هدنکاخ
 ردقرو جوا هلم . ردقو یلالف یرادرس .یربادختک | . ردساغا مظعا رزرو.

 یسارقف «یسهچتابو غاب ۰ ردراو یراهناخ ارقفرصتخو دیفم یلوتروا تیمهرک
 كنسارق قجن | . قوب یشرب یریغ ندماجو ناخ رب * ناکد جاق رب . قوچا
 ناع بولآ ینعاتم رابتشک اما. ردشلوا هلکسا هراک هلثلوا قوح لک
 قلشاط ارز . ردلش یخد یساوه . ردلکد قاس ینامل ارز . راردا رارغ
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 ۰ . ردقوح یرلوص قاناق اما . ردر

 یتساروت . هكداک هتسهعلق ( ناطلسرازعلک) كردک هلامث باح هن نداروب

 رر "التتصف یلاوحا بوروک هلي تکالف و_هدزمتشوتود ید ۶

 [۱] كدشما
 ۰ . یلعءاجرب «یلهناخزوب ییا  لدلک هنسهبرق (یینالب ) كردکهلاعش بناح هنب

 قوح یخد ینالس كشم هدنو : ردقوح تباغ قالس اما . ردسوک ناملسم

 . شمراقوق كشم فاص لح ینیدلوا هکشعالس ضایب انوکرب . رارید رولوا
 4 ید ندارو . مدمر وک ریقح اما:

 رومعم الاح . ردهدلب رب کسا كب -- هیلاقنم مظع نالو رہش فاصوا
 ۰ زدراکشآ یراساسا هعلقبولوا هدننغا ناملهدنناح لات كرش یمسقنالوا

 یسارو ( هحروموا یزاغ یلغوا بوقعب هجا ) هدنرصع ناخ د زا مریدلم

 ۱۶۰۰۱۲۲ ةف یا دلح ۱ ]



 یبا مور هتلودرد یردق زو ندربسا زو چوا . رابدلوا دنمهرم هلرلهرخاف

 بودبا لذب هتراتاوغا ییارسا راس . یدتبا صیخلت بوردنوک هابراهشاش "

 نالوا رسا هدنجا یی لام نالوا هدنرلهقاش سوروا هراب نا زوتوا
 ریمع كنرلهعلق نامر ک قا یک هرکوص ندکدر و یرللام ههللاداسع

 ل ک2 نورو هدكنشرب طض رب هلو هدر مور دا یر قلم

 . گكرلب وس یحراتوش.

 (ازغ هلو درب ) ردشمالوا اراب یدید رات كرر یی جف ةالوا ٠

 ۱۰۲۱ هنس

 یهعقو اشاب دم یحروکب وراو هنویاه ناوید یرثا ترسم ربخ حتفو
 ندنسافص هاشداپ ولتداعس هدا ضرع هنیراترضح عبار ناخ دم ناطلس

 را را تو سوق ارم هلا هرخاف تعلخ هباشاب دما گلم نا لوا

 نابدبا قارحا . یدلریو یعور هسک یدب هباغا ییطصم "یئاب حوف نوک
 ۱ یا ترو ا رک قلا

 رات نل هدنفرط لیا مور كنلحاس زکد هرق - قاب ردنب شیاتس
 ۱ هدنفاهداو و یعوا یحاح هدننلابا یزوا هردرمش رومعم هدنماد دل هرم

 . ردراو يراد مس یرحیکی < یریادختک هابس . رداضف قلا یللا زو

 هنج هردنشو ٹیم یراماد . ردقوح یسارقف تولوا ننابعا : ییستفم+

 . هل ش هله ۰ ردراو یرلهناخ رصتخو دم ردق زو شل روتسم هللا:

 بتکم چوا . رد ( ییماح نما) هدنشاب کسا یرومشم . ردارحخ ا

 سا یعاح . ردراو امہ هدر « یناراح ناخ ددع یدب « یاخرب « ین ادص

 9 بوراقح ینازاق قاب كماح رلقازق هرجا نبعلاهفر ط .ردفقو ناطلس ناخ

 E یناکد رصتخو دفم یرادقم یللا زو ! راشلوا هدنسادوس ابر و

 نال مظع ندکسا . راو یراغاب موزوا هدنرلریا « یرانزخم هدایرد بل
 . یسیرغوط نوکوهلبق الاح بولوارپ هلا لامدو بارت هلی مایا رورص ۰ شما
 ؛ زا شود هدرق هنلا < ا لا مد ریش «رورود راک ندنراک زوړ:

  NERIHETصمص صج یم یمج یوم یجمم مج صج 3

 .  تماخو كناچ رایشاکولب E SAG هراب ا زون وا . :اعدرک
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OF یاایا یزوا 

KDE هک DE DE BIKE DE IE DIE DIED هو هو هک 

 .زوتوا هدابرد « مناطلس » قرهلوا قالم هاشاب بولک اص ل 71 نداباعر :

 .هدسفاش تقوا ماا قفاوم ردلاتحا ۰ رر اا قازق هراب یلا

 : ین بودیا رادربخ یناشاپ هد « راهدیا ترافو بهن ینسهلکسا قابو
 اب راتکس زو یرایشاکولب نیسح « وتنچ « وتغ « یاب كلولب ربییظ یخد اشاپ
 یاس روو سکرح و هزانا راوس یزات بسا هدب زک ددع كبو هداس

 تنکح, یدو دتا زارق هدهاک نک ر بورت هدالافسا و ۲

 ینسهمبرا بناوجكنیرهش قاب بوکود مدا هیهرق قازق هدیمناش تقو ادخ
 بهن یرهش صاع قازق نکیا هدالبواو هلا شالت هدلب "یلاعا بوروا هشتآ
 . ىلا زوتوا نالوا هدارد . یدالشاب هدارف هد وول وول بوبالشاب هب راغ و

 .رایدلو وق هتراغ قراقبح هرانکبوط هدادماهدفح تقو یخدیراهشاش هراب

 . نیک مزب هجنلوا حاص تقو ناه . یدلاق هرفک روا « رشب قحا هدنراق
 هلا هلا یغاشا هبت ندغاط یرلرا هشراصو ناکس هداس نالوا هدهاک

 :هننرهفرف نالوا هدارد بل كنمشد هدموش كلبا بورودلو اهر "هنشنادص

 بول | هفرصت ٌهضق یددع یدب نوا كرهبمریو ناما هددحاو نآ بال را

 درب یدکج لووك هاناو كردا سالخ ید سا نالوا ےک
 .,رایدقارب مد هدایرد هلبا ذخا 2 را اقندا رارف بودا هغرال | هارد '

 . ندنراناح بولاق هدهرف تورو یاحو راقازف ندا تراغ یرهش ه و

 . رلیدتا كنا کنج بورک هننراراتسا یادش یهدقلاب قرهلوآ سوت اه
 هلا رافلا اشاب دا كلم نکردیا رارف هراغاط هتسج هتسج یخد یمک
 . رسا ی درک یاد هتمشد ندا رارفو نکدولک ولک هدادما ندنشاب قحاب

 .رابلشود رسا هلا یراهقرف قاتحت مدراغاط هدیمک.نایدشا کاک یک
 طبض هلیصرح ناج راقازق ناناپاق هرانزخم هدنجما یرهش قاب هدیرب اما

 هوا ردنا ناجا لاب زار هک اکا ناه ,.یدا دقو
 "ادن یراشواج یالآ هید « نوسلوا كلزس ارساو مانغ لام هلج « مرازاهش
 .تعاس ید كرهلد یرلماد بوروا هشنآ رکسع مزب یرارابنا هدا

 ..یحد یزو ترد بولوا رسا قازف زو جوا . رليدتا طض یارطا



aیمهمانتحایس یلجالوا  
 O : ج

 1 « یرانمرکد . ردقوح یرارلک ندفاقوا اسو ندنارذن هکنوح . ردمناد

 - وروق هداتش یتح . ردراو یرلالرتو یرارغصو هلکره نوق « یراوروق

 بوقوص یرجا ندنسوق نادیم هليا رلبارا بوسک ییراجاغآ هشيم ندنرل
 .راردنا مرک امرک یا نادیم بوغس یک راغاط ینودوا هبارآ یکیا هغاجوا

 ٠ هت وبان ۰ راروروا مد هلرطاخ یافص نیرضاح نیرفاسمو ناشیورد هله
 ۲ اتو .ردبلهدرپ هفیکهداسش تفو یرانورد یراوش هکردنادسم ررک هبارا

 طواعخ نوت نوک  یراررب كناحاصس" نع بولک هدنفرط رر كنه
 ددع زوب ۰ ردبا تیاضک هسنل وا توالت هنس جاق رب هکردراو یرلامترع
 وا لو 0, یر ره . ردفاشع ناقذاص یک | فاتمت ورد

 ۱ یک تیک
 رب هجهقشاب ادغام ندهاساو . ردجهناغرفانسم یک « زا شارف یمک

 هر وطو لوح بولوا دوحوم هام زو يا بشیه ۰ ردراو هناخ رفاسم

 نوک وا رفاسم لوا هسرتسیا . راردبا تمدخ بودیا تباعر ندهعراقیح

 . ییراجوباپ هید «!مناعا « كدلک افص» هرکوصندن وک وا طقف .رولسهروطوتوا

 . .ددررقم یروطف هوهقلاتحررب هنلکره هتلا اما .راررتسوکلوب بوریوج
 هناتسا واوا رب هلیوب هدمجتو مور یلصاح ۰ ردراو ییطم بیرضو بی رب
 ندارو . هلوا یسهناتسآ نیسح ماماو ىلع ماما یهددادغ نگه 1 مدمروک

 ا 0 0 ياك لود ) بلا رزقا ىلا قرف
 ٠ هداز اما حوصن یسهح .ردالعا ندتماعزرب یربره هکردرلام بایسآ ددع

 هلح ندنغیدملوا رانمرکد هددنالو هجور ود .ردکناشا ناسح نالوا ىلەلص

 هرز وا یرامع ز كدلب لها میح . ردرلجاتح هرانمرکدوب قاپ رود

 . هئ وط هدهدارون هرک جاقرب ارز . ردندبوص هنوط یرلوص درام كو

 و قد لرزه مق (هووا طاب) هتک رح هدندارو . ردشعلوب یرلقلاب

 وک نا لسم یلعماجرب . دل هتسهبرق ( کیحوم) كرد هلامث بناج
 قاب - كدلك هنسهلکسا (قلاب) بودک هلامش فا هس . ردتماعز فا

 نکراناب هدسحار باوخ بودبا ثکم هلزمراهاکرخو همیخ هداحم مان یئاپ



 شت تک دو
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 o1“ یبا یزوا

 كمظع قرب هلبوا هکهدنآ تبارغ . ردناوطو هحول شقنم یا كنوکنرس
 ندنوملق و شش هرزوا اضف رب مساو ناه ! ردقوب نوتس_الصا هدنحا

 هدول . ردناصا لق نادعارحرب یالیدق زوحوا هدطسو ات ۰ ردناواطرب

(9 

 هق بودا ناغارح یرلابدنقوب یراشیورد بشه . ردنها راب رب نوتا هق
 ناحبولوا لوغشم هلنفرع« لاغشا ناقداص ناقشاع بولوا رو لغ رون رونا

 تبا زسنوتس هليو كنهناتسا وب راحو رب ناحایس نوتب . راردبا یراتیح -
 . ردقاا زوبهجثراو هغاحوا ات ندوق ۰ رارولوا تربحنهد رب تشکنا هشدلوا
 ناور ناورداشر هدهنروا . ردنادسم رب شورقم هاب | ماح ص ص ضام بارم

 تاتا و . رارددا شطع عفد بوجما ندنا ناقشاع هلح . ردهدهلوا

 كهاشدايرب یربهو لومعم ندجنرپ یراص یدق مدا زوب هح هدنسهتروا
 هنسلوا رارقرب كشناوط هقو ربقح ۰ ردراو رانادغارح یراکداب

 هنسوا ییاوط هق هلندا كتهدد نالتسرا نش هکتار بولاق نازح

 ندملع ات هرجا هک و ناراح داتسا هلل همظعلا . مدسا شام بوقح

 یرابشخ كيب زوب هحن بودیا عضو زارد بشخ دومعرب ردق هنیزوب ناوط
 بوما هطاحا ىلقع تلمدا" شلوا یامروا جاغآ رب ابوک ہک شما طبر کا

 « ندید دننام دوب کندینش » : عرصم ۰ ردتعنصر, ییدنلهربخ منرب دید

 هردرظانهناتسلکهحاب نالوا هدنفارطا هکردرلهرجم رمد یفرط ترد كنادسمو

 كنادىمو .ردراو یرل:الوط ناشورد تاقردتا تا خر كن زوریه ۰

 هدتسو يه ٠ ردنل هشود یراتنو نارق نلک ندناردن هدنفا رطا رادام اراد

 هليا راکو لع ملعر. یررره بوروطوا ادیش قشاع هللاب قراع ۰ رظن بحاصرب

 هرق یسهجیتح . ردقوب شیرلد شیورد زستفرعم هدهناتسا وب . رداوفشم

 «ناکو ۰ لوکشکو قشاق یلباص همارغوطو یلهداپ زو شب ندنکوک یلاج
 بساکلا ) بواب راش نوک انوک رتاسو یسهضف رحنخ ۰ یسعاشق هر

 ارد ام هف رخ تورو هده رر هن اراب ن نلکںھ هند ( هللا سح

 رب هکردلوذیم هب ینعوربثو ؛ناوحو ر لاص الاو ودغل اب لاسو هاب یراهمل ۱

 یررلهمقل ماعط ماد بوب وس یرلخیطم شتا یرب ندنرصع كنيرل:رشح



eیمهمانتحایس یلچایوا  
 )92۱9و

 هارءرک هننل | كنبرتس فوص ل كنهفرش ةقودنص نآ لوا بودا

 ضراع مونرب دعو «ردانادو ادخ . مدد « ! زب نعاب لیخد »

 قرع یمهصعرب دوجو بولوا راد و . مشلوا هدولآ باوخ بولوا

 کف توق ادا بتولو یادواح تاسح ندکی بوک اما ۰ دلو دول|

 مخرب نوجا رس حور بولوا صالخ ندهمتصیا لوا ادخ دح . یدلو
 . هلع هللاهحر . مدالشاب هل اره رش

 دا ات ندنرصع یزاغ ناخروا یراترضح ن جس رکید تقنم

 -. ندنلوا ءاشدا درک کیا « ردناخ دار هجوق یردب كحیتقلاون هک یا

 كبنالسرا ندنرللغوا لاخم یزاغو ندنرادقتعم بولاق هدنابح ردق هننامز

 هتسالد شوک هقلح مالغ لاثم . هدنکفا رتسکاخ هدنتمدخ كز نع اما

 غا بوس هنسهقرا كکي نالسرا هسا هج وت هف رط هن موح ص رب نع ۰ ىدا

 « مناطلس » ارقف ضعإ گن نااسوآ : نزار فک توقد غاطوتشد : غارو

 ء زرویمهشیتب واردرب هزکش رشبانح رازب هحشب هزکهقرآ یرلترضح زبزع
 هک مناربح کا هدن هللاو » كم نالسرآ . راشمروص هد « ردادخرس هنو

 الصا بولو هنوک یربغ مدنک « روسرپو هرهاق توقرب اک یراب بانج
 هتسهقرا کب نالسرا ینیدلواراوس كز الاس . شعد « مروسلنقلورو

 هلو كس هع . ردهایو هاظ داتا هلا یراباکر یرکا مدآ ینادروا

 و ناد هدرصع نا ناخ دا یل زاب قا هزکوص ندنامارکوفعک"

 هنرزوا كردا نفد هدنتلا یسهناتسک یزبنع كب نالسرا روک ذم بودا
 . زدریظن ی هدنوکسم عبر هکشمریدتسا اشنا هناتسا رب هنسهلباقم « راونارب ٌهق رب

 هدنسهزآ یسلکسا قحاب هلبا یرهش هنراو هدایرد بل -- یشیاتس هکت
 لکش شمکحرس هیامس جوا هدنرانک و روقرب نابایخ « هدنجاهووا عساورت

 نوشروقاما . ردسهلق هطلغیهدلوبناتسا ایوک هکردیلاع "هلق رب زکر اک هدعسم
 .روروا هعشعش هرجا دوکربا یماع یددتورد یهالک یروس « یلوئروا

 هق دنا اس هلو . ردلکد هق رکراک الصا « ردنداشخا یهالک یروس

 ا هر رخت هلا طخ یلح هرادج هجو هدنفرط یرلتداعسرس یتبوب



 ۳۹ قیا یزوا

 نقاب هنسهناتسآ ( ینرایز ییزاب قآ ) یهدارصوب هنب . قدلوا رومآم هبهظفاحم
 . كدا

 ندزماظع دادجا هدناسرخو اراو خلب - یلزاب قآ هناتسا شیر

 یجاح هبهسورب یلزاب قآ وب . ردندنرهفیاخ یوسب دمحا هجاوخ ناکرت كرت
 .یدلوایحاصتسوپ هدنرابدمورلبانذا حتفلادعب بولک دکل رب هیایلو شاتکی

 ندنلارق هر ود نالوا ناملسم هدیداوارب تاذو -- یزاب قآ بقأم

 لوانت بوریذپ باک نوکرب بوتوط ناکم هدنسیداو هووا طابوب بولآ نذا
 هناتسکر ادصا هحنکید هر اغا نالوا یشش باک هری وص کک
 : هکرارروس یراترضح زرع . رربو هوس نآ لوا بولوا لصاح یاغآ

 « ردزکاکم هدیسهماس كنو . ردبغوروق كزعدروب یدنک ی سوشا و

 تاداعو تاعاط هدنسهباج و لط كنامنم زحش لوا هتس قرف لنا پشوو

 ردق هطروع هدنرزوا هکردهببط ةرجش رب لدب یب تخرد لوا الاح . ردیا

 ضراع .تروق لیرفابو یجناص هنا كمنکره . رولوا لصاح کک
 الاع .« رولوا بایافش ردرب هر رسردب ها نيتها تا لوا هوا

 > ىلاع 3 رودم ر هدنس ها تكنامام تخرد ول یر رضح E یلزاب قا

 كنسهرونم هقودنص . ردنوفدم ودننورد هق روتسم هلا نوکلین صاصر

 نادروح« نادعمش ٤ نادالک هلا رات نع مالک طخ نسج هدنسهعلرا بناوج

 هزرارب هدندوجو هجن رک یرجا ناسنا . ردقوج رانادغارج یراکناسارخ هلا
 . رولوا رطع۰ یعامد كنبراز ندنسهحمار ماخ رنعو كشم . رولوا لصاح

 یهدنفرطترد . راقاب روخب بوب رس بالک هبهدنورو هدنیآ هل هدیرادهبرت
 نیمسایو لنس « نیرسن و لک لاثم ( دامعلاتادمرا ) هدح یارطاكرانزور

 تامفن كنالدنع رازه رازه ندبانطوت هرجا یناتساک هکردراغاب روتسم هی
 لهس هجنراو ههناتسا و يقح ۰ رربو هزات تاج هراوز ندشیا یارو

 ر نع حود بورک هب هناتسآ ون اف مدیا رطاخ هتک هد ردمتصاا

 :یدشودهدیاروطخ تیب وش هرطاخهحنوقوا یناتلا حبس روس رب نوجما

 1 مالح لیزاپ قآیدمش وب تا ته :۰ :مامزد هجعرد قو مک نا



 - یسهمانتحاس .یلحالوا ۳۸

 ۰ یدلیا ناسحا هبیلج یهر اما ۰ ردکتهداز اشاپ حوصن خرات كوص
 ۱ ی نع یخد ریقحو . یدلآ هجن هکس رود ندنارعا بحاص هدیلج يجر

 ن نویع لوا الاح . مدلآ ناسحا رلارولف یاقدنب ددع زو نوجا زمحرات

 3 ًاصوصخ . رردبا انو اعد رخ بوبهلسب ناجدلب لها عمه هلا یرورپ ناح
 7 ور اوخ ان ناوجو ریپ ۰ ناک دنورو شا حی ۰ : یساناعر تالو

 3 . هبلع هللا هحر

 ۶ .دجارف هنفیوج اتکا تلخ + ردفیطل تیاغ یماوه كنلغوا یاحوب

 لاحم لا طسو . قوب یساملع اما . ردقوج یهاسو یدیرحیکی « رک شوطنقو

 هرفس هليا راتات بویک قالاق هنیراشابو کروک یزوف یا تاو یرب دوا
 . ۰ ردراو یراتکی رادمانو عیجش رارید قلخ هجم رب ود ارز . راراشوا
 .  ندننابورشمو تالوک أم هلرهشوب ۰ راردیا راک بوشاغوا هلبا ازغو تراجت
  .هتیرزوانیالت موربم هلبا همرصندنمیانص . ردروهشم ینوص لابوکما ضا
 . فدص هشورغ زوب . ردقو هدنوکسم معبر یرلشکرت ییذمرص شمناشیا

 .  مظع نادیم رب هدنطسو كرهش . راریردنوک اباده هلوبناتسا نابعا بوتهاشیا

 یرلعاتم بولوا عمح مدا كس هڪ ندنابصقو ارق هرکرب هدهتفه . ردراو

 ِ رب تایر رهشو . راردیا تخورف كردبا ضع هدنب نادىم

 ۱ ۱ رد رله ته بغ «ناسا هفرط .رلرید یعاتح

 1 زوبحوا . كلدلک هنسهبرق ( نامودوق ) كرد هقرش باح هت ندارو

  هیاشاپ ان نامودوق یحاصنادناخ یتح . ردیبوک مالسا یلهناخرفاسمو هناخ
 ۳ دارو یدکح اراده تآ هغرو یللطاص ددع چوا بودیا مظع تفایض رب

 ِ عقا و دون کس کو وقف + بیست سم (هووا طاب ) هفرش فلاح هس

 | همیخ بودا شیاسآ نوک قرق لماک هداروب بولوا ازفحرف رازهلال

 ِ هبا قیریآ ۰ هجو « لفرت نعرات | عیح . كدلبا افصو قوذ رد
 ۱ . یهدنسهعرا بناوج . زالوا ریست هکرایدلوا یحاص محشو , ۶ بونلراح

 نالوا هدابرد بل . یدلوا یرازاب ودرا میظع رب ب ۳ وس لها ندرلهصق

 ندنرش قاع قازق ییرلهصق هبلاقنم ۰ دارغلک  هنراوق « ناب هیردنس هنراو



Ey قلابا یزوا 
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 یحاح هدهنس رب وص و با.ردر بابتسآ رز هل رک و

 بودا اشنا هراح نوع ددع زوقط هدلم زوقط بورت هست یعوا

 ندقدلوا یغتسمندوص . ردشمرانروف ندشطع لاحو ترارحیرهش یاها

 یرهتدحو نام بولو تابح یخد یرلهایو عا « تاباوح جی

 لیس ینهرهش » هداب لها هدهرکو . یداوا رریو ناشن ندناوضر ٌهضور

 ید راکمرک لوا . رایدلبا یشن هتاربخ بحاص هد « یدلوا روما بولا

 همسشچ لردیا ضارقا ید شورغ كسب چوا ندنلام بودیا قاراکمدیع

RIEDEL 

 یرهش بوریدباب رامریدلاق نوجما سانروم هراهارهش یربغو هی رللوم
 . یدلبا ریمطت

 : رونلوا ربرجحت هکردبراخشرات درهمشحن رود

 تایح بآ ېب هسشچ لزوک ها نظرات یلیخ یدید رانروک
 :-هرشح و

 لییسلس یس نيعلا یرج یسدق خرا ایلوا لاقف 1

 ۱ : همشچ رکید
 3 وک ةمذج نک اپ ۸ .رات بیدیا شون رل ید د ۱ یخ را هنشت ند رل ههشح هحنل وا یراجرل وص

 ( : همشچ رکید
 تایح ءام ةمشج یراج یدلوا مدد نخرات ییعو ت

SS0 ۱ ۱  

 ناب رج ناذبع نيغ مسا غرا ا نیس نتآ رلنیلبا شوت

 : همشچ رکید
 ندمیهاربانیع ملز با ریرب یدقا . یتخرات ید یسدقفتاه لجن یا

 : ریخلاونا تارا بحاص هتفک خرات رکید
 وص ردکمیعن هاش عهطساو ناه نب نخرات رلیدید یپدب تاذلاب یدنک

 ۱ ::كب ى هداز ادا تل
 ی سزیرج یدتایراج میهاربا یدک نوچا غرا هزبیجر دلب لهارلیدید

 ۱۰۸6 هنس :
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 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳1

 . ردا تموکح هل.داوت ددع یللا اغا بسانم رب ندنرلاغا اشاب هلبا یربم

 « یسهحان یدب هلج . رداضق فیرش هلیسهیاپ زویچوا ندنفرط تمیرش
 هتسواووو ا یونس نولوا ییزو ارو ددع زکنس شم

 یی یادم یرجیکی/ « یریادختک هاس اوا دا هک لک

 .هدهسقوب یناضق یک ار یتنم ۰ یرادزد ندننیدلوا یسهعلق اما ۰ ردراو
 سا یار تاك رهش . ردقوس قارنا ناجا
 یرلهحابو غاب اجماح . ردیلهردنشهدیمسق رب « یلتیمهرکیسبرنک ۱ كنم راهناخ
 ۱ خش « یدقا لصم : یراهلح ۰ ردفو یارم هدناتش تدش ابا « ردراو

 ۲ ۷ ی سا رخ یا دن سا ااا ىزا «يدقا
 ۰ ( یماح شواح ) <( یماح یشراح ) : ندنراعماح . ردنرابع ندن را هلح

 یسادعام ندرانوب . ردراروهشم ( یماج یدنفا خیس ) ۰( عماج یسا)
 چوا « یابص اتم ددع رب نوا اما قو ییالف « یسهسردم . زددجاسم

 :یسادخبتک اشایدح | هداز لیروک .راویاکدردق زو يبا « ناخ چوا یا

 ۰  تیمهرک ۰ رکراک .یلهزاورد یشاب کیا هدسنجا یشداح افا میهاربا یطاوبا
 ۱ ا رب انو ن لا ناد ددع رول مرزوا ءارهشرب لیوا

 1 ۱ هدنرف . هدیا نیما ندنرهش تا ا تیر تر رم توبا

 دوهشم هبا قلزسوص رېشوب . ردارالد هک شمریدتا انب یعاج ناتسدب رب
 دمت شیورد یتح . رلیدبا جاتح هنیرلویق وص جا یسلاها هل . یدیا
 قرق هنیرکسع ندرهش تقو ییدهلکب هظفاحم هدرهشوب نکیا یسلاو زوا اشای
 ایاربو ابعر لج لاموب ۰ ردروطسم هدناخس ییدرجا وص قلشورغ كيب
 هدا چوا نکا هداروا صدقا اشا دا كلم یتح . ردشمقح دک

 ٠ ۰ هکردرهشالتم هام طحقرب لوب . ردشمرجما وصقاشورغ كيب جوانیرکسع
 ,صوصح هراددر لاحو . رلریشاط وص یف یحیف هرا هنارآ هر )اشابیماناعر

 شم هل هبسح هرپشوب اغا میهاربا یسادختک هداز ییرپوک هنب نکیا لکد ی

 لعوا اببیعارج یدنفا محاربا یهمانزور بودیا فورصم شورخ كب
 یرانوماه تشد « یراغاط ندرب قانوق یا هلكالدو اقلا كناغا کیک



 ۳ ۶ ۵ لایا یزوا
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 نوکی نجوا . یدنلوا هقدص هباشادم یحروک هج وق یماذع ترادص عقوم

 هلا غا مارم ندنرلسشاب یو ىلاع هاکرد هو تینا ه صدنقا ات اب دا كلام

 هحنل وا تئارف هدناوبد بولک فادز داعش فرش طخ و یهاشداب ۳۹

 یهدنسهلحمرباع ی راقاط هن قاطو او یراغوط بوبد ةعاطو اعمساشاب دحج اكلم

 ۰ یدراقبح ههاکراع

 هر هتفاحم یایصقو رو یتلاا یزوا هدنل والا عید ۱:۹۲

 ی
 " ی

 ول وچ نر هلا مظع یالآ ندهرتسلس رهش هلا هللا مسب ال وا

 دارخرت یم هلا داود هشوک راع هدهوط لسان . یدو
 كلوالا عسد هام بودیا میمرتو ریمعت هدنوک یدب نمدنقا اشاپ . یدیا الصم

 . مدلیا توالت فرش دول وم ایر یف یابلوا ریقحوب ن ینکیا نوا

 یلسعویرهش هسبفن همعطا قرهلوا رورسم ینایعا روش بولوا مظعتیعج رب
 داب یتفایضو یدولوموا رابلهرتسلس ن آلا اذهیلا . رایدلوا منتفم هلا هبرشا

 نښو رومعم هک اقح نیملسم هاکزام . رلردما اعد هیاشاب دحا كلم بانا

 قالفایساها . كدلکهنسهرق ( ییهطا) كردك هبونج بناح ندن | . یدلوا

 ه قدلآ لزنم هدنسهبرق ( یلریاج) ندنآ ۰ ردیرلنوناه صاخ . ردراغاب و

 . لدل هنس رق (رلکنر) ندنآ ۰ ردهرزّوا ترفو اکو تانا هک ا

 زویجوا هدنسهیحان یماضق ( یرازاب یلغوا یحاح ) . ردراناملسم یسلاها
 یعغوا عج ا یر نما .ردىتماعز کب یالا « یلعماج ۰ یلەناخ

 . هدلک هنساضق ( یرازاب

 ندتساما نر هداز مریدلم س یدازاب یلعوایحاح هصق فاصوا

 . راردینهصق یلعوا یجحاح ندنکیدتا رومعم رورس رلد مان یلعوا حاج

 ر كأم هک ی ردصاخ اشا هدنتنابا راشو هدنک اخ یالو هګ ر ود.



 یسهمانتحایس را ۳

DEDE NSE NEهف کن صمد  SIE NDE NSDENSIE NDEهفت هد مانع ماه ما دف ماه ماهه اه فا  BEDE NDE REA NIE NSE ` 

 ا اقا .ررد تا لار هززوآ هنوط شرابک نمرکد
 < رارروجوا هبهلوط ید یلوط شاط روک ذم هدکدلک هنلحم نعم هرزوا

 دک یوا « هدتیس یحوارب كرا ا ۳ ودا رارق هدنر نمد د

 . هدقدالشاب هغقا روب ندنرهن هنوط بولوا برق اتش تقو مام . رددبقم

 ظفح هدنرانایل هریزج رر نمرکد ره بوسک راسا ندهمصآ كرانمرکد

 هکردرابایسا نی . راردا تعنص یارچا هنب هجنلک راه متوم . رونلوا ۱

 . ردالعا ندتماعز تسررس رب « رریو لوصح هسک شب یونس یربیه
 ,مالسلاو رولک ندراباسآ و يک [ثسراتادراو ,كنرازاکكتناعا هرتسلاس

  هدارو هلقلوا هدنساهتتا دحرسو هدمور راد - یراهاکترابز كنهرتساس
 . ردقوح یر املع ندمارک هی طقف . ردقو هسمک ندهللاءایلوا راک

 . ردنوفدم هدنسهنابح وق قا . ردبماما ناخ مر دل ( رخف ماما ) الوا

 راطفا رب هدهتفهبولوندیتواخ قیرط ( ظعاو نیسح ) « ( هجاوخ یسنع )
 ۰ شمردیا تعانق هلا وص ناجنف رب « امروخرب «نوتیز رب « مدابرب كردا
 دیش قشاع هدیتواخ قیرط ( یدنفا یرب خیشلا) ,راراتاب هدننح وق قا
 هدراهکتهلوا ۰ ردراو یرامشا هزک اب « هناقشاعهللصلخم یربب . یدبا ناح رب

 فرش بو وا ىلا هر ا ك ادر کوا دل لو

 يورد حیشلا ) . رایدلوا مزاع هناحر تجرهداروب . مدشلوا فرمهای
 دج . یدا شیراد شورد ر ندنه رط یدنفا دوم یرادکسا ( یدتفا

 ؛ ( یدنفا دمحا هداز یجشوک ماعسرد ) . مدلوا بافرشهلبراف رش یاعد ادخ

 هدن رهش هرتسلسو . رددش ص هوا هد دنشه قلبرط ( یراح دمع خیشلا»)

 رب هدنجا یشراخ بولوا موحیم هدنسهنس (۱۰۰۰) نکرد تماقا و

 حسص هلةلوا هدنراوح یا وق لربقحو . ردشلدا نفد هدهصوصخحم ر

 هللا لسع عمشرب هدهعمح لل ره بودا توالت هحافرب نکردیا رونع اسم وب

 یجنوک ماعسردیتح . ردماعو صاخ هاکتراز الاح . مدردا نشور ینسهبرت

 ۱ ۱ . ردشلوا املع همشحرس بولوا داشرا ندنو هدازج

 بولوا لوزعم ندنرادص اشاب شوایس هدنلوالا عبر یسهنس ۷۰
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 4 هزتساس

 هدزوک هام بوقاق رافزاف احرف هرقصاوناولاب همر ادا یعاع قل رط ی عساو

 ندشاط هباناسرخ . زدنا روغن هناب نا هبارآ یبا یک یطرط قلاب هسرزوآ
 .یدتسا تراّقع هرام رب دلاق ون یهوهف ها هن اجیحا مس نوک بور دان مربدلاق

 هکردهدهملوا انب رامریدلاق هرجا یرپش هرتساس ندناراقع لوا هللاءاشام ىلا
 كم هڪ یقرلوا میظع رازاب هداتشو فص هدرهشو ارز ! ردناربخ بیج

 يک یمیرد مدآ بواوا عج هبارآ
 هدنرلهردو غاط لند تی ها یهدنرزوا هن وطن کلیات

 ه ردق وب هدراد ر یو تاسا هه ردوآ هن وط اما ردق وح یزلنمرکد رک

 یددنکوا هرتسلسو اا . هوا هک وا را و یا
 كنهوط یی ید ددع ییا الوا : یلاکشا . ردسغ كنبسبه رانمرکد

 ۰ ردشعلوا دن هللا رلکر د میظعهنسرپ و یننیاکردرابک یکی را ۴

 راشخ دوم و را هر نلاق < یسایرادقم نور نوا منو ین کاو

 مظع هرجا یک + یمدفرط یک: لوب كالود» :ردراو رابالود یم ۱
 تفج چوا هکردراو شاط مظع رب هدنجا كخرچ كوس . ردراو راخرچ

 نوایسهلک هسا رشالا بش زور رانمرکدوب ۰ رولیکح قحن سوماج

 . مەديا رظن ناسنا هکردراخ رج رود EE هن صولات . رلردبا لصاح

 ۾ رلرولوا نک اس هدنمرکد هلن لهایرلمدآ رحوا . رشکیاكیاسا يه

 «یرلهرخ دعتموحبطم هدنجا . ردرلماد یلوتروا هت یک ناخرب یر رھ

 ككاو .هحاغو هزات بولوا :ورف هدنسهج < ردراو یرلهجابو نزور

 ك ک نه بولوا هدنکوا یسهعلق هرتسلس یرارب كرانمرکدو . ررر وو

 هدنکوا هعلق ارز . زلرولوا نکاس هوا. ردراو یرلصوصخم لج هاناشت

 ددع ناسکس « شع اما : ردمظع فا رب ردا نابرج عل رس تاغ هنوط

 ` یک چا ۰ ردتفرعم بی یرالوا دارقرب هرزوا هنوط هلراتمیکد ون نالوا

 .بورواتبس میظعرب ندنسهمصا ناباب . ردشغلوا دنب هلبراکرید یههنیرارپ رب
 ,ندنسهمصا ناباب هو . راردیادس ینغا بودنابلرب بل یتسلبا اراخ کلم

 بوروا با نورا نی « یلل | یک یجاص تروع هدنغلسلاق لب مدآ



 تك رانا بولوایراورواب . زالو یاسحو دح كنسشیدهتنروم اما ۰ ناراسب

 یرلورواب كغلاب ي یک فتاه قرب هدک دلکح یک یراطق ار وط ما

 ها بناب هوم یر r ی ۱ فاو

 مدک ارل اریز . رولوا ردان یسهقرفتم ردق همر كنهتنرومو اما . رولوا
 رکراراقروق کما روبع ندنرهنطروف هلرابادرک مان یلهنختو یسوف ربمد
 مد ندلحا لوا . رلرشود هزاتک بولیرق لب ندنحوع هن وط كنب رله

 نالوا لضاح ی . زامقح ید نک بوبمع هقرفتم اشا ندوق

 ا هنوط هاک اشاعو :. زولوا دص هنلا هدنكوإ هرتسلسو رلقلاب هقرفتم
 ی.« وولوا سلفم یر۶ ری هلهدناف رانیما ضف بوروط یا زکس

 هراب یللا ء قرق نالوا هدنرانک هنوط ارز . ردتلود رب طونم هتسهدعاسم

 .,یلارفتهملق هراپ شب كن ( یزوا )< (نامرکق ا ) ۰ ( یلک) و یرللوق عالق
 بودبا سبح هسردبا ررض . رارديلملا ییرلنیعم هفیظو ندننیماهنوطوب هلج
 .رونلهدنافشورغ كس ناک .شعهسرولوا روابیتح اما . رارولآ ندتازرا

 دص قلاب بوروا تج هلبا دنب یابرد یک هنوط هکرداشاتو تمنص بیج

 .كنهبناسنا تردق !E ردش كح هيك هناقع كمك كم

 رک کم اوري إ ردفا e كرش لقع « یشدلوا كوس هج رده

 !! رابا كارداو مهف هلر ۳ ك

 و نیما نط هکرولوا یروماج هلیوا هدراب مابا كنەرتساس اما
 هاضک ینوص لاب یسلد رب كناشاپ نیسح هداز اشاپ حوصن یتح . رولوا قرغ

 ییدلوموک هروماحردق هنغالوق تا هدقدروا زومهمهننآ هدننادیم ید رازاب

 . ردروطسم هدنعرش لحس یتیدلوا قرض بوقآ هبهنوط ربارب هلروماجو
 لاو اشا نامنک هج وف . ردزاشمامهلوا رداق هخمراتروق ید مدآ نوا

 هني ییدربدکود هتسارد هنوط یروماچ یسجیف لاب كيب ید ناسکس نکیآ
 .ضا رقاهسک یعرکی ندنلام نمدنفا اشاپ دمحا كلم رخآ . ردروطسم هدلحس

 .یناقوفرب ۰ هان اکد زو هڪ ۰ یهناخحارس یا ناکوا کد هدالاب بوداپا

 .ردق هنسوق لو ندنکوا یماح وق قآ بودا انب هناخهومق فلکم
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 E اس نا اون زب

 ۳٤4۱ ةه ریش

 - دون قنات : ع م ردلاحم یسلدالک آ هللا فصوو شرع هکدمروک

 کیا بودبا توعد هننالاد یهدنرزوا هنوطوب یاشاب نیما . یدید دام

 ردقو نوک لوا ود مدقم رخ ا تم ید اراده و شوغ كس

 تر علاط رلاشا هدلم و . رولوا كناشاب هسرولوا دص قلا كس

 دما الم ادخ تمکح .رلیلس تراشا هغلوا روا یلاقا هسرملک قلاب مظعرب

 ندح ضمهکی دلکی لاب هنیروم یرلکدتباربصت (هق رفتم ددع شه علاط كناشاپ
 هنیروم هقرفتما ددع شع هده ر چ و درن کو یو ا

 اشاب هدم . رابدلوا تربح ناهدرب تشکنا هد « كدمروك یشیدقح كنعلاب

 هبهسکرب نوا یفلاب ددع كم یدب رک« رینص نانلوا دیص هنعلاط نوک لوا
 ..یداوا ناور هنارمم هرم دک هاف لر ها نو دبآ من

 ۲۵ رھا گور رز ج 5 1 تا 02 9 م

 . دزوقط. رزکس یربره هک ردراقلا هلیوا یراقلاب هنیروم ناینید هقرفتموب
 هلا صابهکردراقلاب ردقیسهتح یتیاقرادکساو هدنفلنلاق ( همرب ) .رللک نوشرآ
 یرارابواخو . راقبح یرابواخ راطقر وا ء رش ندننراق كشر مه ییاعت

 رشیکیا «ررب راناکرزاب ندنیما یرابهام یکوب . رارازوط هرجا یرابحیف لاب
 هنیراباصق قلاب یلاقتوط ضایب یرلکدبدیلاقتوطقلاب « ییرایواخ بول آ هبهسیک

 ت.دو هس رل راد هقراعاد ۰ زىرىق نود ءوَقصم « 4 قره هلزوطبوریدتراقبح

 هلا هنوط یراقلاب ناسصو هنیرومون . رلرروتک هارابتهکو راهارآ هناتسکنرف "

 رب یربیه ایوک . زافلوب هدرلوص یربغ . ردراقلاب صوصخ هنرن قازا
 هسدوجو . زامقبح یثرب ندنافرخنمو هقبج ندننراق كرانو . رداهردژا

 رم فا هسهفرا تالا نیسم اما. ردژ | :یردتادندو قاس خان ۲

 كناينرصم . ردیفلاب هنیروموب یساهردژآ كنبرهن هنوط . ردقوج یلاقت
 رایزونکو رایربج بولوا یش رضم تیاغ حاسم . ردحاسم هدیماهردژآ

 تیک كنزا تاچ . وققلا رسروت هوط اما ۔ رزم یرازان هر
 اما . رلرب بودنا راکش یرلاقلاب راس رلقلاب شک ۱ هرزوا یساضتفا یسهبلزا»

 هرانآ و کوک شماق ۰ کوک رک ابويا راکش قلاب یراقلابنیسیمو هتیروموب

 هللا تالوک ام یکوب ییرادوجو هتشیا . رارب یراتوا نوصوب ضعب قاهتم



 ۱ یمهمانتحایس ىلج ایلوا ۳۰
DIEو2 )یوک ( NDEویکی ( NIE NDE NAIK > 

 ® بولک هباشاب هدنرهش هرتسلس 119 بول آ همازللا

 کما دیص یرلقلاب یرهن هنوط بوریو فورصم ید هسک یم رکيو هیملق
 هشمو ماج عارذ AE ندنرلغاط صالق كسرابد نادشب الو . رالشاب

 . زو هجو مدا كيب کیا هدنکوا بت هراس تورو ی ود دلو

 .  ندننیفرط كنهوط بوني هی رلکهتناوطو زاننوه هلبا رلنونف بحاص راحت

 رلق زاق هدنسهن روا گنهنوط ات بوریتک هقاقهنا هرجا هنوط رلکرد روک ذم

 هغا نامه الثم . رارالف هدانشک ردق كح هاسهع قلاب ر a كرەكىد

 . روروط بولاق قیجا ردق رب كجهاکود ها ایوک بوقاق هدنلکش یسەتحت
 . هنوط هکرارالشاب هکمروا ندید كنهنوط ات ینسهمصا ناباب هرلشهززاق هله

 وق رب کا بویوقبل | ید زاغوب رب هدمب . رولوا هاظ بولک تج هدنزو

 كّمیا روبع اک نلک ندراقو « ندغاشا .ردشلوروا ندتبح هدوا هکرلردبا
 نما قلاب هنکوا هزاغووب . راراباق رارکت < راراحا یوق دوک ذم نوجا

 یهدنجما هنوط یرلناخ هوهقو هعاقو هرج ددعتم یشبط « یلجا بودیک

 هلبمدا زو کیا « زوب نیما هتشيا .ردربسلابجاو هکرلردبا انب هرزوا رله زاق
 یرصتخ رصقرب نالوا صوصخ هنسودنک نیما . رولوا نکاس هدیارسوب
 هدنآ بشو زور بودیا عضو هدزاغوب راط روکذم نالوا ینایلاد قلا
 یزاغو بوروایسهلک نیمزرب ندتسح هن هلباتعنصر هزو لوا قرءهروطوا

 هلس كغلاب ردق شیراقرب هکراروروا تبح هلبوا . راردبا دس هلبا تبح لوا
 . بوبالاق جوع هدنرهن هنوط بولک یمسوم رام هک ات . ردقو یلاټحا كم

 ۰ :بلتح عاق هلرا قمر ا-یمعیدزاب هطوا یر ندامالا راد
  یوک رکا هدننوص نو نوجما تعا لصاح یرواب بوکود مت ءدنرالحم

 هرتساسوب راربلک هرز رزوا كمك هز زڪک هرق بوقآ هلا هنوط نوجا كم

 هاردبا نارود راکرحا .شلدبا دس رم هکرروروک بولک هنایلاد یهدنکزا

 یرکیندرب تولصف هدزاغو درک درو تح یهدنغآ زاغو دود دن

 یراقلا ا ۱ لوس بوریدلاق هلرلسا یتح یلک نیمز نکرد > مرند

 نقلا نبع ناسنا کر داشاع ر . راروغارو هرجا هنوط هنن 6۰ رمز بولآ
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 ۱۳۱ ۰ 2 رهو دارج ب داع تیاتر ا

WAD AC و tA 

۳۳۹ 
 13 تم هضم هضم 3 ممد

 ییاخ ج ۰ ردرلسداف تدّوم هروتسو ار تباق رک و تا

 ی ندا دل وا رم تمنع . ردزاع موادم بولوا ندتعاجو توت لعا 3

 ء قولخ , ماس « ماح . راردیا مارک | هلا توعد بودا تاعر هن رفاسم

 . ردقوح یرات اراب حیط بحاصت 0

 اما هرولوا دیدش یسانشتدش هلغلوا هدطسو كسماخ ملفا -- یملقا

 كنهوط هحن وق ك ( نولو ) و ( هرداب لاقرو ) . ردتسردنت تلخ عیح

 ناهحو ناتسغاط قرط قرش . ردنسادتا كملقا یعنلا فرط یٹراق

 هکردرلرب ردق هتسرلعنم هئوط «هسرابد نامالا قرط برغ «هنسارح تامهو
 . ردشعلو هدققح ماقا جلا

 ابغا )۰( یسهجماب كل ) هدنرانک. قدنخ - یراهربشسم تك 4

 هاک زامن ) ۰ ( یریاج یسورپوک لوبناتسا ۲۰ ( یسوریوک رج ) + راج
 ۰ (نابوق یدنک) « ( هسرش) ۰ ( یسهریسمینطصم كچوک) ۰( ی8 راه
 همردصاب ) «( همشچ یینالسرا ) ۰ ( همدرک) « ( همشجقآ ) « ( جانآ هرق

 هدنسهزا یلحاس ینا كنهنوطیسهریزج همریدصاب . رد رلهربسم ىف
 هم رب دصاب هژر هیدن ا نارق رخص كس ناکس شم هنسرب هدارو ر

 همریدصاب.ردیک همریدصاب كوب كيبزوب هجا هناتسکنرفو هب معو مور عج بول
 لجارب باصق هرلرفیص ادخ قولخ كيب هج هسراو هبهریزجوب ناسنا ینقو
 ینکیدتبا نایرج هبهنوط رهن بولوا ناور یک لبس یرلناق هدقدروا قا
 یهورواب هدن راودراب یراق دام هک جرقه ر .ردک ندنشاب لقعهجنر وک

 هریزجوب .ردمشمروک ریقح ییدناسب هليا دوس كرهزکهدناح بوقلاق هغایآ
 ثکم بولک یسحهمردصاب رغص كيب هل هلبراهاکرخو همیخ هدننسوم

 بودیرا ی رلغاب هداس هابرلعا 2۱ كرلره هل اناغزق زوبهعع هدنناحرب «ردا

 تاغ + را زاناب موم ندنعاب شروچ هدهدنفرطر . رار ر دشیر راق هعاب یراص

 ۰ .لد» رب زج ا ريع

 لا وکر یدو تارک چ اباد یل رپ
 هبهشا كوب ید شم غراقلاب هنوط نیمار ندفرط هناتسا هدقدلوا رام



 e یمهمانتحایس یلچابلوا ۳۳۸
DERNIERS IE 

 هدنزایونم كهارهاشر هدو .ردنسح رازاب لرز ربمدیرلو و دیا

 جارس رومعم « نیزمو كاب روتسم هلبا یدک یراسوا یراق ناتکش ٠

 ردنننع یراراطع . ردقوح یرانکعروک هلغلوا یا اتش تدش ۰ ردهناخ .

 . یراتخرو راک | تآ ناغباح یرابموف س یراحودم كنعيانص

 .ردقوچ تباغ یسشراجرایجقلاب .رارابب قوا فیطل یلکلی شوق نکوچوکو
 . رونشاط نداروب قلاب هیایوروا میج

 « یتا نویق قجریویق زیمنس « یکمنا ضایب -- تابورشمو تالوک ام
 .رارید ( شابلآ ) کا هکرولوا یش هنوک رب لاثم غلش . ردفورعم یا ریغص
 ردضهلا عیرسو یدوقمباق 2 رردناهبلق هلاتا زیمس ءرددب دل تاغ:

 مدآ . ي0 یدا ندنفیدلوا هجالا یعور ینو اما . راو یتماشم هنتذل
 یرلقلاپ ۳ 1 E ندنرلبهام هنوط . راو ردق یاب.

 . ردرو تن تا اما . رولوا یوص لاب دذا او . ردروهشم

 واود ۳ اا کا ا او ی و یاد اپ
 نوکلعل . رولوا یعوزوا یلهریش « رادبآ . راردیا عوج عفد كرديا لوانت

 . ردحودم یزارکو هنشلو .

 ا وا ا قود لکا تسدر رز,« تشرد ی هماقلاطسو

 ا, درام نا و یوا قلخ وک ا. ترک هفوح هرځاف ها
 هسراشاب بوک رلکروک اقدر ناولا هروک هللاخ.یمارقف نالوا لالا
 راوس هرلتآ یلرکا یک راتات هنج یسهفااط یرکسع . راک یغالاق راتات
 هجوریود هقشاب ندرلنوب . ردماوقا هشرانات رارونلوب هدنرلرفس رانا بولو:

 . .ردیموق قاتح دلوتم ندنادش « قالفا « راغلب « راتات رانو .ردراو هدیماوقا

 ..ندنآ.ردرلعاو لسا ندیم اشا ناماس یدالوا یزاغ ناخروا نکلا

 راغاب یرلهدلاو « شما ناکسا هلبا راتات یرلاروب ناخ دیزیاب مریداس هرکص
 راو .ردراشلوا عوق قاتح نوکر هدارآ رانو بولوا نادغو قالفاو.

 ریرحت هدنتبالو هجوریود هلاءاشنا ییصفت كنناسل قاتح یرلکدشلیوس
 اوولرک ضاسو هقوح ناولا بولوا یاب ی یرانسداق . ردکرک هسنلوا:
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 ۳۳۷ هرتسلس

DIE IE بوک )هک DEDE IE DDE DIE نوه یک یک هک DIE DIED 

 «قولخ . ردشعا ان هداز یدنفا شورد جو یهکت هکردیسهفیاخ یننا

 رانات یش (یسک یا رح ) ۰ ا ما ر لماک « ملسو ملح

 انلع نشو .ردفسمک و لوا ندع رقم ندیانو یاملع یدنفا یار ۱
 « یدنفا زیزع « یدنفا دما ماما عما یلنوشروق : یرارومشم كخافمو
 . ردهراسو یدفا دسحم زار . یدنفا دحا هداز یجوک ۰ یدقا اص

 اغا ردنکسا ) لصتم هسارس اشاب : راو یماج ددع چوا - یراماج

 یلنوشروف ( ماج یلئوشروق ) . ردفیطلو شوخ یمانب « یساوه ( یماج
 تنوخس تیاف ( یماح همکح ) ,ودیسانب اشاپ نانس دووانرآ یسناب عماح
 نادناخ ددع زکس قرق هقشاب ندرلنو . ردانشور ماح رب شهلوا انب هرزوا

 . ردقو مام هدهعلق نورد . ردراو یا

 ..یمهمشجت وق قا : ردراو یراس همشچ ددع نوا -- یراهمشچ

 ؛ یسهمشج عماح لنوشروف ۰ یسهمشح یرب رازاب ۰ یسهمشح انا دف

 كرهش ر هلو نالوا هدنرابنک .هن وط سک ِ ردرارومشم همشح وروق

 . ردراشلا انس نوجا تالبست تاربخ بابرا طقف ردقو یحابتحا ههمشج
 ندفقو تا هدزوع هام . ردراو یرالسس هدهدرب یعرکب ادعام ندنو

 راحیلیس . راردبا لذب هباشطعهلح یرلتابح بآ نالبریدشیراق هلیزوب هنوط
 یر . ردراو یا يا . راردبا مر یعرصم « اح هنقشع البرک نسح و

 رومعمو ناتم یاب نوتنسم هلا تسهرک كانا دحا تلم ضا کک 8
 دنیلعن یسادعام ندناخ یکیاوہ .رد ( یناخ نیما ) یخد یرب . ردیریغص ناخ

 يا به كنسرلناخ ۰ ردراناکد ا هنوع نادناخ ندرلنو بولوا یراناکد

 .ردالص هناراو بولبرغوط .ردهداشک یرلوق كحوک هتبلا . ردراو یسوق

 یاتسدبرب لوق کیا الوا .ردراو یناکدزو و -- یرازابو یثراح

 بولوا یلربجتز یراوق . ردلکد ریکراک طقف . رولپ رک ندب ونج بولوا
 ۰ ردراو یناکد رومعم د دع زو هدنفرط كهارہش ی نص ەر نابلت |

 . ردولوئروا تما نیت اار یرارزوا

 کیا ۰ رداشاب دحا كلم یناریعا بحاص - هناخحارس شیاتسرد



 یمهمانتحابس یلحابل وا ۱

nomenon 
 یجاغا راد هقرش بناح هن « یسوف هاد هدقرش تمس « یسوق لوبناتسا

 تاشو راووب : ردماعو صاخ رع بولوا مولعم یرفرب كرلوف یک یسوق
 و < کد. ردعاع هوطخ لاال نوا رادام اراد فارطا

 افص ر دعلادم هراقلتواوب نوکه . ردرارب راز نحو راج هرشط
 رلردب۱ افصو سما ن روا مع .

 وت کن جوا ( عماح یلنوشروق ) هدفرط بونج كرم س یرلعماح
 یلزوک هداس . عدق زرط < یللفم و بارح ۰ ربنم « یمظع 1 لمطع قر شمکح

 هلط یرح هرشط . ردلکد یلاخ ندهرشک تعاج زورو بش هکر دعماحرت

 عماجر, شلوا هتساریپ هلیا نذؤم ةرانم انب كنس ضارب « هتسارآ هلبرلهرخ
 یلاو هنس یعرکب هرهشو . ردبسانب اشاب نانس ندنرلریزو یلناهع . ردرونرپ

 رهشوب .ردشمتا راذکحارخ كردیا داقنمو مطم هلح ینادغبو قالفا بولوا

 ردراو یسوق هلق رب قحا . ردقو ین وشروف یرعغ ندنو هرجا .

 یماج وققا ) .ردعماجرب یلوتروا تیمهرک « یلهرانمرب ( عماج یکسا) («
 هبهریثک تعاج ( یعماج یجارخ ) ۰ ( یعماج یر رازاپ) ۰ ( یهاج همکحت )
 هنوط ( یسالصم اشاب دمحا كلم ) . ردکناخ مر دل ( ییماح هعلق ) . ردکلام
 هردیرلدحسم هلخیمادعام ندنو .ردمظع هاکتداىع هدر رار هدرا

 ` قرق .ردررقم قعلوب ماعسردر هدعماحیه هقشاب ندنوب بولوا یسهسردمرپ

 شیورد ۰ یماج همکح ۰ عماح کسا یرلهحیلشاب .ردراو ینایبص بتکم ددع
 ندن راهکت .ردب رابتکم شواح « یحارخ « هداز یجنواص وق قآ . یدقا

 خیشا هدن ( یسهکت عماج یلنوشروق ) ۰ ردرومعم ( یسهکت عماج یکسا)
 داص بولوا هسمک هک | قشاعو هللا فراع. تاذ مان یدنفا یرب ترضح

 دولا مز هدندوجو نکیایماغا .یدک ندرس هدنرفس ناور هلبا عبار ناخ
 نهدقآ نامش یومطنف بودا اند هارترخآ . سالاق یزب شمانوا

 ی زع) هدنابعابرو تایملا .ددشلوا لماک دشم كردیا لوق یرقف زاهج
 .ردنودم لمکمربالاح هکردراو یراتحن هنافوصتم ردق ( یدنفا یتلاح هداز

 دوم یرادکسا ا قیرط یدنا شلورد E یدنفا شورد )
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DDK NEDE DDE EDE KDE DEDE DDE DDE NDE DDE DDE DIK BIKE KDE ورک( DDE DDE BIDE DDE BIE RIE NDE SE 

 عیجش « رادهرهز كنەرتسلاس هک اقح . رولوا دلج رب كەس هلا ریرحت «

 رازملس رده" اتش تدش یریکو ریغص كنقلخ . ردراو یراراردام .

 یر .یسهلم یراصت یددعنوا ندنراهلم س یثوراو كسرشدهرتسلس

 اغا راقفلاود : یرلهحولشا .ردناناملسم هلع یمادعام بولوا یمهلم یدوم

 هاک زام « یسهل یحانآ راد . یسهلح لوبناتسا ۰ یسهلحم وق قآ ۰ یسهلحم

 یحارخ « یسهلحم یر رازاب ۰ یسهلخم اشا . یسهلحم همکح . یسهلم لهسی 

 هلع یدنفا شیورد * یسهلم یلنوشروق « یسلح جوقناز ۰ یسهم یشانج -
 هعلق فلکم ندهلم . ردراو یارس فلکم ددع رب نوا هدرلهلصو . ردسس

 هنسوب و نیدو .ردمیظع یارس صوصخ هبارزو هدنرانک هنوط هدنکوایسوق

 شمل دبا انب هليا هتختو ناو هل .ردلکد یارس یوق « میظع یانب یکی رایارس
 ردرایارس یناقوف .٠ شمت « یسهناضناوید رب كچوک ۰ یسیلوح رر هجعساو

 اوص یرلهطوا هم . راو یا رب رصتخم « یرلهرخ صاخ ناملغ ددع
 ارس هرتسلسوب . ردرلاس لتس نک لح . رولوا نق یشق اریز ر

 ارس هداز اشا یار یدقا یاق..یدا هدرا ۱:۱ رند
 ادا وانم ؛یارس انا نسح یجتاتسوب « یارسهداز یلمروس د کک
 بولوا یرارومشم یخد ینارس راهداز یاب «ینارمس افانسح جوقنار « ییارس

 .لتیمهرک یمادعام ندنو :ردرارومعم توس روتسم هابا تمهرک به روت

 وسوپ + ردولوتروا هت مردنش ابارس یسوع ناتسرخ ءردراهناح نشو"

 روم داو راقدنخ هدنضم نوشرا یللا رادام اراد هدفارطا كشوراو

 الا یرارب هج اما ۰ شلوا ربارب هلبا لامر یرارپ ضعب كنیرارفح ها ماا
 شوراوو هدتفالخ یزاغ ناخ ناټع ناطاس هد ۱۰۳۰ . ردولم هلا هنوط
 وام هليا بارت محمر ىجا . شٌلوا انب قدنخ هدنفارطا رادام اراد كميظع

 رسج «یراورابو جرب « یراهلق قدنخ هدرارب هج الاح . شمراو یسهعلق

 اما .ردمولعم یرار كتروق رسج ددع یدب هل . ردنا یرارپ دنب

 الفا . ردلایم هبرغ یسوبق كجافطصم . ردرظان هبرغ بناح یسویق هاک زام
 هقرش فرط « یموق هنوط هیهلق بناج + ردفوشکم هبونج یسوبق راط



 س همانتحابس ىا ال وا ۳۳۶

ON E OSO NEYته طمع  

 یراب بانج ادخ تمکح . رارولو ینادواح تابح بوبوق هنحما قاشوخ

 وص هدنرب ضعا كنبرهن هنوط نوجا كمریو تابح هرجا وص هنیراهکم دس

 ارا ر ا ا ار کرد شما لح رکلد كته هرجا
 بوراقبج ندزوب ییراشاب بولکرایهام مظع كمزوب رک هت هراکیلد روک. دم

 .مدروکیبرلکدجا راک زور هلرلبهام هل یک کیدشاوص كناسنا بودبا سفت
 و ی ومضن ا یا هری رکا ایر هک انهاموا ) -زدتمک تی
 ا ق ی یی ناو
 قیقر تیاف هلاماب یزوب ككرلاح وب اریز . ردلکد نکم كنا دیص یرلیهام
 قازبق رلمدا هاو رولوا قرغ بوک هزوب راقازبق هح نامز ضعب . رولوا
 «قالفا هی یشراق یرلیزأن هنوط ۰ رولوا قرض بولک هرازوب قیقر نکرااق
 مالسا بودبا تقرس برمدا نادخو قالفا بویک راباوئا یاور بش هنادغب

 یهغآ ناروط هدنرزوا زوب نکردک بوبقاش یسهج . رارالبق فرمشم ها
 هیوا یک یولوم بور, دلاق ین رب نکردیک یک مرہ دلیب یس . رک بول آ
 . راباق ندمزوب ینسهتفح هس تر هک لو الصا هکردبا عامم

 ۰  كنآ بوتا یرا مدآ رب هنکوا فا راه

 قلرادناک یرلضم . ردا روع ندمزو ینسهتفح بودا بات رب , ندنتسوا

 رچوا ءمشکیا «كرەجلا تاخد یرلبضعب « قرهتآ كنقت یرلیضعبو كردما
 هرزوا زوب بودبا یربک تیعج رله . راراق زوب لردیا تحاصم یشک
 باکیرلرغصو نو نوت قرهقاب رلشت | هرزوا یزو مظع بوکود قاربوط

 . . . رلردبا شونو شع بوریوح

 هزو ن یرااف رلمدا یهدنرزوا بولیزوح زون هرک هڪ - رکید یاضق

 . رولوا قغ هد یسک طةف . راق ح و كردا باترب هزوب

 اس درب 0 0 داف و ارا مدا ضد ت کو تم

 قانوق یتلا « شب هرزوا زوپ الحم لاثم رولب هلساصع هدنلا بوبوق یراکیک
 . ریراو هدنوکرب قاراباق یرب

 هرزوا یندلوا نعروظنم یفاصوا كرازاهش نالوا نک اس هدنرزوا هنوط
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 ۳۳۳ یرلزو كنه وط

 ۱۱926۱9 یک [ 3م 1۵تن منم افتماشمن

 نز برضو یهاش هراب قرف رکو رغص ۰ ردراو یرلبحش وطو ینارفت هح و

 . ردقوب یراپوط زم لاب اما .ردراو یرلپوط هجاصو هقاش هروبمولقو
 قدنخ هدنفرط هرق یراپوط هناهاش جاقرب . ردرظان ههنوط یراپوط اینک |

 هنیرانکهنوط هدنکوا هعلق ینارس كنارزو اریز .ردرظان هنبارس اشاپ هدنرانک
 قلناسهک هيد « كب ردك هللا» یران ابهدب دهحینکسه كن هماق وب .ردشلوا عفاو

 نامز یندکوط یزو هنوط بولوا اش تدش ارز . رارلکب تبون بودا

 هلسهداب ز بولوا دح مس هلغل وا یاتسرفاک قالفا یسروشا هن وط یراق

 . روللوا فوخ "

 نامآ و نما هرکوص ندکدلزوح یزو كنهنوط -- یرازو كنهنوط
 هعاو هدکدربتک بو هلکوروس یرب دن رابد نالا ات یرلزوب هن وط طرف . رولوا

 هنیرزوا یربرب رازوب هرکه هدلاح ینیدلوا یلاع عارذ ناسکسیدق كتبراود

 ها بوریک یراهراپ زوب رلهرک قوح یرجا ندنراوبد هعلق بولینیب تاق تاق
 یک پوط هدقدروا هنیربرب یسهراپ زوده هدنجا رهن . ردشمتا بارخ راوا

 هرولوا تبغ تاغ پچو ند لوا دیش طو رو ٩
 هڪ ندنرلفرط نادلب و ارق هعاهدو نادغب «قالفا ناناو هدنرزوا هوط ارز

 تالوک ام یربغو رلکرد ناولو رانودوا هرزوا زوب هلراقازق زوماح كب
 یزو هنوط هلرلروحم یرازاهاش هرتساس ددع كس هګ . ربلک تابورشمو

 بوریدلاح رلهناخرتهم .رارولوالوغشم هات رمشعو شبع بور وقلم هدنرزوا

 هدنلا هلیانیلعن یمیک .هلباجوباپ یمیک . رداشاع بیر هکراداباق زوب نارباد هلم
 .ردک یک تفطاخ قر هربش ندزپش قراباف رو هرزوا قا ها تانکد 4 رع

 قوشعم قشاع بولیروق راقاجنلاص مظع هسرولوا فداصم هغ رش دبع داش
 شیراق یدب « یتلا یزوب هنوط اریز . راروناللاص بوکج نالوق هلیرلربرب
 .زرباس یتیدلوا دسر بونوط شیراق نوا هنس ینبدلوا قوج قوغص . رنوط

 هنبرومرولکهیق زوب بواد یزوب رایهام دایص كيب هج .ردهیملا تمکح پیج
 هرتسلس .ریلس ادخ یاسح كرابهام ناولاراس .رلرب راقبح ینلاب نئسص و یا

 هنشیو لاثم نارومو فو روللب هدزوم هام بودبا ظفح ندهراخ یسلاها
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 سوق «ینم هليا راریک ك نس یوقو نیتم هکردیفرط هضق كيب بوک ینرط هرق
 هنوط ره هدنحا اکاد . ردراو قدنخ قمع «ضبع «عساو ءرودممن .لاثم

 . یوق ددع ربنوا . راقبح ندنقرش « ررک ندنبرغ كقدنخ بودا نایرج
 يا . ردراو یرلکباد لاغزام تاق رکا زدند روند تولوا یرلهلق

 ء ردکچوک هکردیسوق وص هدنرانک هنوط هبرغ بناج یرب بولوا یسوق
 « رونلوا لوزت هبهنوطرهن هلبا نابدرن شاط همدقنوا . رروط دودسم اکا

 . .رددیدح باب یوق .نیتم «تاقکیا .فوشکم هرهش هبهلبق بناجیخد یسویقرب
 7 . ردهدنلح یسهضق یابات كراوید نالوا انب لاثم یاب اوکو قوب

 ینارفنهعلق هجیکره . رونلوا روبع هلبا رسج هتخت هرزوا یفیرع قدنخ
 هعلق بوکج هليا راهرقمو بالود هدنرزوا راورابو جرب هلبا راریحشز یرسچ
 هملقوب . ربلاق یک هریزجرب بوک هدنجما یر هنوط هعلق . رلردیا دس ینسوق

 زروک میظعرب هدنلا رک هدناوص كنوق نکرربک یرجا ندهرمشط هنسوق
 el ههدنورو هدتسآ هرزوا قدنخ هدنشرط عاص . رد ولصم یاولهم

 كن وفهتروا یرحا ندوفو هردراویمانعر هروصقمر انهت نوجا قلوا

 هرزوا صصص ضاس لماک داتسا ییریوصت شنوکو یآ هرزوایسابلع هبتع

 .ردشم رتسوک رشو سمشو لاله رحس شم زاق ہد رم مم هکسهک اقح.شٌناریرحت
 بوک . ردشماع وا هلبلاک لماک ماسررب ینمسر باتف | ءامرب هلیوا هدساطا كلقوب

 - واکس یدقكنراراود .شمروا وترب هنکلم شنوک ؛شلوا رینم ردب «رق
 (۷۷۰) لماک یعرج رادام اراد . ردکجوک اما ردنتم روس یلاع یکم عارذ
 . ردنبریش ةعلقرب رولوا ےدآ كيب هلییدآ فک لها . ردهنادنول ءوطخ هرک

 رصتحو دیفم هدنرزوا یسوق هعلق الوا س تارامنانلوب هدنراوبد هعلق
 یعرکب زو . ردراو یعماح رب یلاقوفو كجوک یلهرانم هتخت كناخ مریدلس

 یدبا تاذرب كرابم بالا یلاشما هک ی دیا راو ینذٌومرب یحاص لاح هدنشاب

 . هدنعاس یدب . زدراو اما یرصم هلا مالک ظفاع . نآرق هلح ر و
 « هلق هتروا . یدردیا فیرش متخ طیرفتو طارفاالب یدننح نآ رف ترضح

 یدادزد . ردراو یسهناختارفن ددعیعرکب « یرابنالالغو یسهلق هناخهبج



 ۳۳۱ هرتسلس

 . رولوا لصاح ندراق)اداویو وب ینوباهصاخ . ردراو یتلاداوو کیا نوا
 «نامروایید.هحشرب ود ءوصهرق )و ردزاویسهساحهسک یتا عاطااب صاخالوا

 یراصاخ (هرتسلس«طاسرق سودا .یداوارب ,هعمجیسا .یرازاب لغوایاح
 هقازوبشب هرکه . رداضق فارش هجا زوبجوا هرزوا ینوناق هرتسلس
 . ردنادانآ و رومعم هلا یسارقو هبحات . ردشلوا هقدص هراالم هلسهاب

 هدزکامز یک . ردقو ههش هنففدلوا لصاح هسک زوتوا هنسضاق هدهنس

 عیطم تیا هغ رش عرش یساعر اریز . یدلآ لام هسک قرق یدتقا قم
 نمدقااشاب دما كلام تلادع هجور ندنراصاخ هله هنساشاب . راردداقنمو

 لیصح هداز اهد ارزو راس . یدلوا شورغ كس قرق هرزوا یطض

 ددع زکس هلّشانحو مرج و هاساوه داب راس . زدنلاا رومعم : زروا
 دوصق« ینادوق هنوط یکاحرب . رولوا شورغ كم زوب یا هدفا
 یسحشدرد ۰ یرب ادخیتک هاس هدیرب . ردشما هارب کد یک ا . رداغا

 .:نرادحاب «یانرپشءاغا سنع .ردساداو ورې یسحنتلا :یراد کک /

 مظعاماما هدیکاحرب .ردمازتلا ها كوب شش زد راو به ےک
 یخد فارشالا بن . ردیمالسالا خيش یهذم كنراترضح هلع هلل اهر

 :ردشابیرخ کاپ یمزکسنوآ کردراو کردا لساعا
 . رذقحهنلوا رب رحمت هدنلحم هللا ءاشنا رلاضق نانلوت هدنمکح یغاحنس هرتسلس ۱

۱ ۰ 
۱ 

 درا ف لکا 1  م ®

 اک ردن روس هدلکش سوقم یبا هدشارت كنس هدنلحاس هثوط

 هلیچ كياب . ردشلوا عقاو هنیرانک هنوط یفرط هلیچ كياب . ردشملپاب یکیاب
 کرد هدنجما هنوط یفرطرب ۰ ردراو یرلعلق نتتمرظان هب هنوط ابوک ندننراشاب
 یرانمرکد نوا ددع ناسکس شم هرزوا رایک مظع هدلحوب .ردیلحم بارک*

 كنهعلق . رونلوا ربرحت هللح هللا ءاشنآ . ردربسلابجاوو امتربع هکردراو
 تورا زاد یون وواف سس ات و تخیلی تار



 یمهمنتحایس يلچايلوا ۳۳۰

 بولک هبهرتسلس هليا مظع یالآ یساحلصو املع « فارشاو نابعا هبرقوب

 بوقیچ هلابقتسا یسیلاها هرتساس عیمج نکرولوا لخاد هیهیرق هليا هللامب
 هورکهورک . رلیدلوا لخاد هیارس هلیارلینامداش مظع بولبتآ راپوط ندهعلق

 عورش هتلادع و لدع بونلوا ضرع یرلااده بولک هەی هللادابع هل
 هیدن وا

 ۷۵۹6 یحاف ادتبا ناما دس هرتسلس هعلق یی نازاغراد رهش فاصوا

 راد هنیصح نصحوب هجرک هرجا نادلب ءامسا . ردناخ دیزیاب مریدلس هدنحرات

 هلا قحسوروا هک اقح . راردناعادس نازاغراد رافراع هلحاما رلربد قالفا

 ا ات قم هوا نم دم هدرا هتوط ییشملق هتساسوت
 نوخیش هدنجما نوک یبا نکد ههنردا ات یرفاک نادغو قالفا تقو یشدلوا

 ناماس . هليا ظوفحو نوصم ندهد تافآ یرلهعلقو یلاعتقح . یدردا

 را یخ ا یه ااا یزوا هرزوا یوناق ناخ
 یتاکو یبیماو یسادختک راشواح ۰ یسادختک رفد < یتما رفد «یرادرتفد
 ا ا ااا ار نیا موز نیکو ارز . ربقوت
 ءاول ) ۰ (اسلک قرف ءاول )۰ ( یلو کن ءاول) الوا . ردقاحتس زکس هل

 «(نادوب لبق ءاول ) ۰ (یزوا ءاول) ۰ ( نامرکقآ ءاول ) « (ردنب ءاول) ۰ ( هزیو
  طبض هلبا مازتلا ید قاحنس یا . ردیتت یعاحنس اشاب (مرتسلس ءاول)

 یرلکب هلتیح قلوا ناتسرفاک . ردنادغ, یرکید « قالفا یر . یدروللوا

 هنسه یرابصنم .راردبا تمدح یعور هک رکس ههلغ تلود هته

 بهت یرلتالو « یرللبا هسردنا روهظ یرلنایصع . راردبا ررقم یراودنک

 هلا مازتلا یراقاحنس نادخو قالفاوباما . روناوا ماعلتق بونلوا تراغو

 هرتسلس نادغ و قالفا هدرفسننح طقف . ردقو تماعزو رام ندنغیدلوا

 راقدنخ «هنتامع راهعلق بوروتک رکسع كيب رچوا بوچآ رفس هلیساشاپ
 4۰۰۰۰ ردرارومأم هغعیاب یرکچ پوط بوروس قارپوط هیهعلق « هنیریهطآ
 "رفس نامزەن سه . رد راتکب یئنشوجو هج رلر د یرانات قاحو ید رکسع

 ا رو بم دلت یدک افا روزانو رضا هيلا



 ۳۰۳۹ تعرع ههرتسلس ندقحسور

NIE IED RIE IENE KIER23۳607 یو  NIE NIE RIDE DDE NIK IE N DIE NIKبوک )9۲ )< ) یوک ( 

 نوجازمکیدتک هلا راغاا هنقالطا ادختک هدق بودا ناسحا ینسام هرخذو
 ندقحسوروا نوکوا . یدسا نابحا داروک ینافف روو ۱ 2

 ."قدلوا ناور ههرتسلس ۱ ۱

 زمکیدتک هیهرتسلس ندتجسور

 هنسهرق ( راتالا) كردا بقعل یاحاوس هنوط هقرش بناح الوا

 . ردرابح اوت رومعمرلرد نامروا ید هدارو .ردسهحان قحسوروا .كادلک

1 
 یهفاطوب هيد « رریدنیوس هاشبوریدنوس موم » . ردیفلاداویو صاخ كرلاشاپ

 نیا ارتف رر یالآ ری ردضحم یارتفا هدهسراردبا حدقو مذ ٠

 هقرشبناح هسنداږوب . كدلکهنسهرق ( رانا كجو ) ندنا . را ٩

 هدمیگو برع « مور . ردیلو شاتکب یجاح كن - یسەیکت اباب ینطصم
 ردق یللا زو . ردقو یداوفو دیاوع ندرر . ردهکت قافا روهشم

 د
 نر

 ناشیرلدناشیورد هکردراویرلذرا هقافورتفندفراعمبابرا هنهر رس . هنهراو -
 نادم هلا هبارآ هداتس نادش دز ناو ادم عساو ر نان ردران و لصا

 بناوج ناقشاع هل بوقاب ولعرب ولع .بوغس یرانودوا دیار و هشيم هتبحم
 هنس هد اتل اةضورفم هيعدایهاشدابتکوشو تل ودماود بودب ایت ناح هدنسهعبرا

 بش عنصم ردقوا هدفارطا ینارش ربق كزب نع اوشیپ ریپ . راردبا تموادم

 تصوت هلبا رللید هکردراورلمودق . لبط « عو رلنادمشولیدانقو غارج

 اسمو حبص ههدنورو هدنبآ بوشیپ یماعط هدخطم بش .زور .زاملوا
 یقادراورب ناقمهرزوا مکیدتیانابب ًافنآ یتافراعم ردقوب . رداوذس یرامش |

 ناسحاو رذن كتاريخ باسحما ضعب قجنآ بویلک یرلیا ندغیدلوا
 فن
۳ 

 هراس , كدلك ههسه رق ( راعهارآ ) ندنا ز زدند رده شف
 هدنسهدعقل ایذ رب شعلاكس .ردیبوکناملسم ییعماحرب ی هناخزو هدنسحاوت



 یمهمانتحایس یلحابلوا ۳۳۸
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eهنیزخ كملها عقاولایف . نوسنلوا تعجام هبیهاشداپ رتفد .ردراو  

  كسرتسیا ندنسادخنک كماشاپ . دیا ادا نب هسیا راو ید هبیهاشداپ

 رازق « ههاشداب ولتداعس « هناطلس هدلاو بوقلاق ندنا دولا بضع كرد

 . یدلک هسارس هرکوص ندقدراو هرللع هع اهدو هاغا ناماس ود یساغا

 میلست هنغاجوا رادحالس بوب تک ا دنبو دق ادخیتک هدق نوک یستریا

 . شاپ شوایس نوک لوا . رلیدلیا سبح بودیا بلط هسک كيب . یدنلوا
 هبفس هرب یرهم رو » اغا ناماس وبد یساغا رلازیق هشراو هیهاشداب ناود

 یجروک بولآ نداشاب شوایس اغا ناماس یرهم ها زابروز هبد « نالغوا
 .یداوا مظعا ریزو لقتسمبولآ یرهم اشا دنشیحروک .یدریو هباشاپ دمت

 , لام هلج یهدنیارس بودبا ینن هزکد قا هلیغباق یجناتسوب هدیاشاپ شوایس
 ناجحا یتلانا ییا مور هدعب . یدلاق نا رع E رابدّسا ی یلاتمو-

 ناور هباشاپ هنس بوراقبح اشا دم یحروک ندسح یادختک هدق تونل وا

 . یدلوا"
 بولآ یرهم هلبا ماعواغ ندندنفا « اشاب شوایس امدقم ماه هح

 «یلادختک یلج « یساغایرحیکی هرقویاغا شاتکب نوجا قلوا مظعا ریزو
 هلیاعات-ا اشایدمحا كلم نمدتفا هدکدتنالتق یراهانک ی هاو یناطلس هدلاو

 سفنسش فات ردقو یروتوا ندرهم كلنوک شّملآ اشاب شواس قف »

 « ینسهدلاو بودبا صالخ هلا لاح نسح یودنک ندرهمو هللا . یدتا

 ریزوقوک شل آ E یدا شد ٤ هم الغا ینردار كب ناسح

 لوزعم ندرهم هللا قلماندب ( هداز ندزمغللوزعم هليا راماعولغ مزب ) بولوا
 . بولا هارجرخ هنسح کس زوییا ندناطلس اق هن رقف ندنآ . یدلوا

 ۱۳ ۰۱ یا نا یزاعرو اار نور هلآ لرم هل ندلوتاتسا

 یربخ لزع كن اشاب شواس بولک هاشاب هدقحسو روا ن . هیداوارب

DIENER NIE 

 ند رز واهتسلا ینصنم دراسات اشابشوابس « اشایدما كلم هدزمکدر 1۳

E2 39 شوایسندنرزوا یصنمیه کنوح .یدلوا هاب و!هقضطحا یف .رابدروس «  / 

 ینغل اداو و یعاط ااب هربذح تلود بحاص هدلباقم زمتمدخو . یدربلآ اشا



1 

۳۹ 

 طوههری  ۳۷۷

 تام شیوا رداص نامرف هتلردنوک لود رد كردا دس و دق نان

 .هنسهعلق قحسوروا یادختک هدق بود « ردکمهاشداب مآ » نمدنفا اشاب دا

 .مایلوا لوا رضا ء اشا بول وا رر روک زا وا
 نآ لوا : یدرو قلحرخ نوتا زو بود « سه

 بولواراوس همرلتآ نکيا ربخ ندرابغا ماع هدنرانک رهش بول آ یرابوتکم
 .ندنا . كدلک هنسهعاق (یداوارب ) هدهحف ر ههلق بذاح ندقحسوروا

 اطلس اف هدراخطوط هداوناتسا ندا هه( اک ی کک
 .قالفا كناشا تودهلوس هددرونز یارو بولآ هنمرح یریتحو . مدراو

 هاکحو لش یتلادعو لدعو نیس ااده بودنا روع هفرط نادشو

 دا دیو دق تاک دق طقف _ یدلوا نون یروشآ ك دک ا

 .یغیدناوب هدفیقوتتح هدنسهعلق قجسوروا هلیترشابم یاب رب رب یئابیوق
 .!یلحالوا یهللاو» هلفسأتاکو بودک ن دنشاب لقع ناطلساق رار هامملباراخا
 کا عیدد هسل وایخدهسک كس ییا نوجا یسادختک ك ماشا ب

 هنسوچ وق ناه .یدید «ماموق هغازق ینوب دابا داب هچره « خج هراتروق بودیا
 .بوراو هناطاس مناخ یەک اشاب بجر ینوتاخ اشاب شوایس یوا بوس

 .!دلدلکافص» بورک همرح اشابشوایس هک شد » نوک شا یا زن »

 یلاعبصنم یقه ماحوق ! شوایس ماط هرب » ناطاسایق زید رد « ۱ مناطلس

 .كرهسجا اف ۳ تولآ ید یر ر ۰ كسرولآ ندتلا هسرولآ 0

 ارقا هلا ماتا ۰ كسرتسا كما لتقو هلدریدتنا سرح ینسادختک هدیدمش

 زکقوقح قالسیللا قرف .یدیایرادحلسماشاب .یرادهقوح كمااب .كسلکد
 كماشاب ؟ كسرویدبا لاعاب قوقح ردقو قرهلوا عبات کش لصن یک ا زاو

 هد «مردا تمالمیئس نوححور مدحهسفوب .هباقاللطا ند شبا

 كيب كهاشداپ ءدک اشابكنس مناطلس » اناپ شوایس هدکدرب و باوج هلبابضغ
 .یتسهساحم نوسلک . ردشملآ هيد ادختک"هدق به راثوب . ردراو یسهسک

 | یک تم یا هر خم نا اف هد « نوستک هیات ی کک
 .هسک كسب . یدلیا نيد یادا بوبوق هنسهنیزخ یسرآ وق ییدناوع هیماق



AEیمهمانتحایس یلجایلوا ۱  

 قالفا بواک ندنرلغاط هشارب كلدرا یرم زسولاب ۰ ردوصر یک تاحبآ

 بولک ندلدرا ی هحامروا ۰ ریش راق هب هن وط هد رق ) تاشروا ) هدنرابد

 « یرارهن شچرا « یاووژار « نرولس « وخهوال . روایکود ههنوط
 ا لدرا یو . ردسرق هنررب .ږولوا روبع هدنوکرب رهن شو

 . ردراوصلقاتح «یلقاتاب ربو دک .یشیراق هبهنوطهدندودحقالفا بولک
 هبهنوط بولک ندلدرا .ردوص ربو دیک هدندودح قالفا یره اووا هارب

 تا . رشیراق ههنوط بولک هنراد قالفا ندلدرا یر هسا ولان .ربشر راق

 هدندودح قالفاكر هک ندنرهش ادازوب بولک ندلدرا یر ادازوب .رولکهلبا

 هبنوط لر هک ندن رهش ( كلمر ) بولکندلدرا یرهن كلمر. رولکود ههنوط
 .رک ندنسهتروا كنسرهش ناشخوف بولک ندلدرا یر ناشخوف..رولکود

 . رواکود ههنوط ندنآ . رد دودح رهن كجوکو ۰ ردنادشب یسثراق

 . رولوانازر ههنوط . و بواک ندنراغاط اووا حسا ا انووب

 هدنراید نادغب بولوا لصاح ندنجما الو هل هلبشالو لدرا یرهن ترس
 یره دالرب . رولکود هیهنوط هدشب رق یسهعلق صالق . روابک هليا یک
 ندنالر یرماتورت .رولک ود هدالر یخدیریتنقسا .رشیراق هره ترس

 یک هدنکوا ( هرچوج) بولک ندنتیالو قازقیمیظع رهن تورپ.ردشملیریآ
 . رولوا نامع هنوط هدکدرک هنر هنوط هدندودح نادغب هس. رولبک هلا

 . رولوا ماع ررم نالوا طولخح هه وط حجو یدودح نادش هدلحمو

 . رولوا شلوا طواخ مع رپ ردو وا سا هدنراس و نام كنه وط

 عولط « هلبارلرهشو عالق یراکدلک تسار یرب یه هدکدلک یرارب هلاءاشنا
 تح یراب باتنح ادخ دہ . رولوا رب رخ لصفر هلیرلتدلو هل راب وغو

 یا ینیفرط هجنراو هنیراغاط نامالا هنبورغ ندنعولط كنهنوط بوریو
 0ا 2 اکر تولوا فقاو هلاوحا نوجا زمکدشا نارود/هرک
 . دنا رس لا وفع نماد یدو

 ندتداعس ة:اتسا نکردا افصو قوذ هدنرهش قحسوروا : هلک هددص

 هدق . یدروتک فیرش طخ هباشاپ هلبا یوق قرق اغا ماربپ یلاع ناباوبرس



 ۳۲ یره وط >

 , ناتتسراحم ندفرط لوص . دا ناس رر رو یا

 : مدیا نایب یخد یرلنالوا بصنم ندنتهج راوشمط < یرکا

 هسل وروق نامس هدنلباقم یسهعلق قار هدندودح هسگ یره ندام

 نوژوب بولک ندنرلالباندعم یرهن بارتوب . راق آ هیهنوط بولک ندنراغاط
 ندعم هدسد راووا یر قارق . رولماق ههوط هدسد یشوراو یسهءلق

 یسهریزج ناموف كردباروبع ندنرلارح یسهعلق هريل بوقبج ندنرلالبا
 هرتیا بولک ندنراغاط هرتیل یره هرتیا ۰ رولیکود ههنوط هدنسهباقم
 كردبا نارود هدنقدخیسهعلق راووا بوک یتسهماق ( نراوش ) ویتسهعلق

 . رولیکود هبهنوط هدنکوا یسءلق نارصوق بودیا ناب رج هب وج بناج -
 هراغ . رولکود ههئوط هدنبرق یسهعلق هول بولک ندندعه لبج یر لوسا

 هبهنوط هدنب رق یس هعلق (دارغوو ) بولک ندندعم لبج یندو یر
 نيدو و هدنرلارح یسهعلق (جاب) هدنسوشراق نيدو ندنا . ریش راق

 .هسجوقناب )و هنسارق تکمک ات ندنسهووا یسهعلق ( هتشپ ) هدشاب یرسج
 هنسهعلق ( لتبت) ات .ریشالوط هدنرلریق هقجالو هقجاپ هجنراو هنبرلعلق ( جاب
 . زامشی راق نالف ره ههنوط هدرلارو بولوا رب قاوق نوا هشراو

 ناخ ليج ) هدنبرق یدودح لکیس كنیرابد لدرا هلیتکلم هل یرهن هست
 یسهعلق ( نامرک قآ ) بوقیچ هلروط رهن هدنسقرش بناح ك ( روماص
 ود كنسالبا روماص ناخ وب هنو ریش راق ةا هدد

 ءراوشخ) بوک ندنسهتروا كنيرايد راج هليا لدرا .بوقیچ یرهن هسیت
 (نردکس)و (قولنوص) هدنتنابایرکا كردبا روبع ندنسارح یراهماق (هشق
 ارد هداروب هئوط .ریشیراق ههنوط هدید یسهعاق ( لو )بوراو هسهعلق

 . ردرامظع رهن لداعمههنوطشروم .اووارید .اواص ءهست ارز .رولوالاثم

 ههنوط ءلرهک ینسهصلق ( كلك شب ) بولک ندنراغاط طاجاف یرهن کب
 چاپ یغاشا ندراوشمطهلح رلنوب یرلرهن . شبش .شمط ۰ شروم .ربشیراق
 ندن رلالباب راول وق كنرادد لدرا یر یتآوا .رشلراق هبهنوط هدندرق هووا

 .روانکب هبا یک. رواکود هه وط هدکوا لوک دا یوا وا



 Ta لاو برق ا و ندنراغاط هعرو هلا

 ندناوک نیطالپهدنرادحررس هژیق یره زیراش .ربلیتق هبهنوط هلبرهن اوارید
 ناتسلاورخ او هبار . رشیراق ههن وط هدسد هعلقکب هدنلو ندوب بولک

 كرهکندنبرق یسءلق هسچابوچ بولک یرب ندنراغاطیسملق راوبوا تمعن
 یلناق « نمریو دک . رولکود هینوط هدا یراقدنخ یسملق قینا
 قیناب یدوب بوقیچ ندن راغاط نترام نس كنيراساج هسع یرهنهجیاد .ردوص
 هطنوهراحم یره اقاف . ریشیراق هبهنوط هلبا هبار رهن هدنقدنخ كنشوراو

 ۰ ردرهن كو رولوا طولخحم ههنوط هدد یسهعلق راو وا بولک ندنسالباب

 .رولک و دهبهنوط هد دیسهءاققورب بوقبحندن رلغاط هسء هدو یره هطیال

 یار تم ا ید ندنسهلق نوفروتسوا كاع لا لصاطا
 رهن كويب ددع زوقط نمریو دیک هدارآ ردق هبهنراو هنسهعلق جم نالوا

 ۰ نالوا یتخت كنبراساج هس بودا عولط ندنراغ ط نالا یره ج. ردراو

 ۱ 4 ) هدععلق هلسسس رهلوب . رولوا بصنم هبوط هدد یسملق (راولک)
  هدند ج یس ا بولک ندنالا یرهن هدنالنف ۰ ردراواک یمسا لصااما . رارد

 . هدد شوراوشمش بولک ندنرلغاط نالا یر هراس .ریشزاق 44 وط

 ۰  ربنوا ردق هبهجراو هنسهماق قارب ات ندنسهملق ع لصاح . رولکود هبهنوط
 هحاملا یرامسا طقف .رشاراق ههنوط یه ۰ ردراو راره ریریو دیک ددع

 . ردشمالاق هدرلرطاخ ندشیدلوا
 ۲۰ ناد دنا یوقح ندسالعا ورد كال نالا بس هنوط ینم نایرد
 . هقوح هب و یا کد هڪ هدنشاب . ردهرخص ناع رب ردنا باترب ض

 1 . رلرک رامدا و راهبارا ندنتل | هدلحم ییدشا باترب ۰ ردراو یرلبالود

 ۳ تناشا 6 هدنرصع نا ناملس بولوا طولخرهن ددعجوا یتاشا ندنآ
 ۲ »ب .ردتلوا صالخ یسدنک باولوا قرع یعدآ كس ییا نوا هدلحو

 ۰ هبرض بناح بودیا نایرج ید میظع رهنرب ندنسالعا ٌهورذ كنغاط نالآ
 3 هبابردهدن د یمظعر مش طا وب هدنزانک طح رج دلردک قانوق ید نوا

  هیراتالا هسعو نيدو ندنبیغ هنوط ردق هبهجیناک هباروب . رولول طولخم



AS یربنهوط 

 یره ردفول بوقح ندنراغآط احاور ( یر صوتوا ) . راقآ ههنوط

 .درو نادن ندا با اما .ردرم كحوک ۰ رولوا نازی ههنوط هدرق

 . رولکود هبهنوط هدنبرق نیدیو بوقیج ندغاطلوا هن ( یرنومطر )
 بودباع ولط ندنراغاط یرهش هګزوا هدنعاحنس كسره یر اواروم

 یرپ اواص . رولکود هب هن وط هدنسارا یراهعلق « نکارب» و « هرو »

 هدنر راد یلغوا نرز هدنکاخ یغاحتس قرق هدنتلاا هنتسو یعبنم

 : کی . هزوقواقل « هردوا بولوا غم ندارو < ردهدن راغاط هقشودودو

 نوع ددع شمت كجوک < دلوسو روسع ندنراتک. یرادلق ها

 هدکدلک هنید هماق مان (هحار) ندنرلهعلق یغاحند (مرس ) لردبا ذخا ید
 روظنم س هسلا یر نرد . رشاراف هللا یمطع ره ( نیرد) ندوشراق

 ندنراغاطقولیاو ندنسالبا هنرمح هدنعاحنسكسیه  هرزوا ییبدلوا ریقح

  (هنتو,) هدنجما یرهش هجوف بولوا رب هلیرلهرد روعاز . رنا بولوا عج
 قادووانرآ هدندودح یغاخس نکهفود نرزرب هننونو . رال ره
 هدحوف بوک ندنرف هالوا یراطصا.بوقحندنراغاط یسهعاقوالب هرجا

 یتسوا یغاسشا ندنرهش هجوف یسکیا هلبرون نیرد . ریشیراق هنیرهن نیرد
 كناشایدم یللوقوص هدنبدیس*ءلق دارفشو ندنآ . رارغوا هنسهبصق هبناوق
 اولص هدنید يارد ٌهعلق بودیا روبع ندنتلآ یمیظع رسج زوک یا نوا

 یدارغلب هنوط فوت ینسهعاف ن .IKI سشا راق هتمضع ره

 ردقهوط ییوص اواص .رولوا طولخحم هرم هنوط كلر کود یراود یسملق

 دارغا ند دا رغوا هرات دهم رمد وتن اغاط هقشدا غ د
 اهد ندلم یدشراق ههنوط كناراص یسااها نالوا ندتط باح

 .راردربتکیوص هنوط هلراشاق ندنناح یسهعلق نوعز یعب ندورش یراقو

 ۰ رمشم راقهب هن وط هد د یم هعلق راوقبا و هدنرز وا یلو ندو یر هووفات چ

 ندنراغاط هقشودودو انروطاقحو دا رغما ندنرابد تاورخ یر اوارد

 رم . رول وا طولخ هب هن وط هدند دل سوا ر 3 هژق . بولک

 هوتا یزپن هج او ۰ رهيل راک ارم یک زامولوط زور

 و باف



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳۳۳
REDE NDEI 

 هدنفگ جالوف قرف ءزون وا ۰ هدنکلنکا لس ییا ۰ ردلکد لاتح .ردهنوط انا"

 هدنبض باج كتس«ملق ج نالوا یتعابكنیراساحهسء یعولطیادتبا. ردایرد رب
 نایرج هب بناح ارادتعا نداروا بولوا ندنراغاطنالآ یرجا قانوق ربنوا

 نایرج هقرشقانوق یدنوازو بودایریرهشو هعلق هرابشزو کیا كرد

 هليا زکد هدقالوا یلوق یجنرب . رولوا بصنم هزکد هرق ندرب شب كردم
 .رولوا نازیر هزکد هرق ندنزاغو یسهعاق یلک هدلحم ییدتا ج وم كنهنوط

 «قجسور «هرتسلس ؛هوشرخ .یشاحسا ءصالق .لیئاریا «لرعاممانداروب
 یجنکیا .راریاک بودیک یرلیک هسنارطو هقباشكيب هجا ردق هبهجندیکهنیدوبات
 ینجوا .ریشیراق هزکد هدنزاغوب هنولسهدننرق یسهعلق یلوط یسهقرفیلوق"
 ۶ ورد و هنگ ددرف ندنزاتو الا ھت تارا ندهنتساس یلوف

 یسهعلق نامرخ هرو یٰلوق ی شل .. ریشیراق هزکد هرق هدنبرف هس شل یلوق-

 ولکوب . رلراآشبق بونلغاب هداروب راک مظع . ریایتاق ههایسرح هدنید
 ` . ریشیراق هلهجووت هزکد هرق هنوط هتشيا . رازامهقبج بورک قلقوج رایک

 رار تاچ وک نابکود هیهنوط ردقه هج راو هیابنالا ات

 هروطناب ) ۰ ریلک ندن رلالیاب یرهش شین ( یرهن نول ) هدنید قحسور
 . ریشیراقهبهنوط هدنسهرآ لوب هنا هلبا هوتشز بولک ندنرلالباب هقش (یرآ

 قحسود هلا هوتشز بوقیچ ندنغاط نارسوف اوروط ( یره اتتسور )»
 هدنرقیلوهننا بوک ندنرهش هغو یرېن اوا . ریشیراق هبهنوط هدنسهرآ
 هدنب رقیرمثهفوص بوقبحندن راغاط وفاص یرم رقسلا ۰ ریش راق هب هن وط

 بوک یناعل هحیلکو هدننماد یعاط شوقو هدسد یدتفح كناماب ناک
 كنهنولپ لردبا روبع ندنرلغاط (یدالزا) ندنا . رارغوا هنسارح هفوص
 (مووا هار) ندنآ . یلسبع هلرایک هداروو ملک ردق هنب رق تعاس مرا

 EA (تماز )هدر کیدلکود .رولوکود هب هن وط هدنسهرا لو هنا هامسهبصق

 هدنبرق لو هنيا بوقج ندنراغاط ردفول ( یر ردفول) .ردراو هبرقر
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 یر هوط ۳۱

DDE DIE NIE DIE DIE دما ماد 

 ۰ یعرکب یتمع . ردلیم یالا « قرق هحنلک هنبورغ ندنعولط . ردهدنرابد وقص م

 یراوج طبح رحیهدنفرط بغ كنیرابد وقصم یعولط . ردجالوق زوتوا
 ابرد هرزخ رحم كردیا نایرج هقرش بناج لوب قلی یدب بولوا ندراغاط
 هرهنوب یرابک ن الیک .وبقربمد ءوکابك مج .یرایک وقصم .رولوا طول لاثم
 .یللوقوص هدننامز ثلاثناخ دارم یتح . رارروتک راجتهتکلم وقصم بورک

 هنیرلبدا یشاب كنیرهن ( نت ) ندبآ نایرج ندید یسماق قاز | ات دم
 کیا کما طولخم هنت رهن بوسزاق راهرفح ندلبدا هلقلوا بیرق لزنم چوا

 اتش تدش ریدق یحماب نکیا شلک هلوصح راشیا قوج ربو شمشلاچ هنس
 ا . ردشلوا تمسف هوقصم بولاق 2 تایم قرهلب رق رژ بولک ۱

 .. هزکد هرق راک ندلوبناتسا یدیا هسشراق هنیربرب یرهن نت هیره لیدا
 ریمد هدنراید مهلرایک ندنآ ۰ هتیرهنلیدا ات هلیرهن نت ندنآ .هنیزکد قازا

  ..ردنکم كّعاطض اورولاب ی بودیک هنبرافرط یعاهش ,ناوریش ءوک اب وق
 . ناقدنخ هس ره لبدا کنوج . ردلهس ضا هسل دیا دام نا لا. كوا الا ۱

 ۰ ردنلفس هسلا نت ء ىلاع یعافترا كللدا . ردشلاف رب تالتعاس رب هغمراو

 د یراقدنخ لیدا . رقح . ردنکعو یالوق قمتقآ هنت ییدا هاهحوو

 هدوب . ریلک ( یره قباج ) هرکوص ندنوب . ردمشمروک هدنرصع یا رک
 -هرزخ رحم هن بودناناارح ندنحما یراملسم ك تشه ‹ قازوو هدنرادد وقصم

 . ردهنوط زمکجهدبا ریرحت یفاصوا رهنكجوک ءرکوصندنو . رولوا نازیر
 .. ودب رهن برعلاطش ندا ناب رج هدنکوا هنروفو هرم کو ۲

 رارهن كچوک یند نوحیس « نوحبج . ردیرهن لین كرصم هرکوص ندنآ
 .:مدمروک يق امآ شما
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 )۱م 3( تم تو صوت دوو هجوم و صم یو هصب

 تخورفهشورع زوشب یدفوت رب . ردشمامهدیا دلش داتسا رز ردق هبیدمش

 فراز اباب چوق ىلع هدنخا راغاب لئاح هرهش هدنفرط هلق كرهش . روللوا
 جوا .بتولوا هدنفرط تسواو ہد ع كنلو ها یم4هعلف ندو 3 ردراو

۱ 
۰ NS 

 نداغا رم یا ندننابعا بودا اشاعت و ریس هبترمنک# ینیوب هناوب
 نداغا دما یلینغرا ندنلام یسهساح هلنمدنفا اشاب دمحا ثالم . مدل | ایاده

 . یکنفوت یلوب هنیارب ۰ هلوک رب ۰ شورغ هسیک رب بولا یتسهسنک یعرکی
 هلا اغا دوعسم یادو هن وط 5 یدابا ناسحا ه ریقح رک راب غروب نماد يا

 هقرش بااحو هفرط غاص بورک هلزعرلتآ و هناخراب هلم هنرلهتفرف اود

 :. وا .قدلوا لخاد هنسهعاف قحسوروا هدهجیک چوا نوکییا ردا نارج

 هک کب توق وب هلنعدفا اشاب كردبا یراقلنامداش كنفوتو بوط نآ

 .یدردیک هرخاف تعلخ ربو نوتلا زوب هریقح . مدلبامیلست یلوصح یلوب با

 . قدرولوا فرمشم هبراترح فرش هدیرهش قح-وروا زورو بش

 اق رح « نامع رحم ۰ ؛ طیمرح یابند هریزجو الوا  دارطتسا
 كس ترد قرق هلا همظع رام ۱ ددع قرق زو يا هدادند . ردشعا هطاحا

 زو ییاوب ۰ رولوا طول هطیحم یایرد هری شملآ زویچوا . هریفص راما
 هکردزدق هه راو هخسرف كس ندخسرف یللا یدعب ندنرب رب كرهن قرق

 ناحابس هلح . ردقو یک | ندخسرف یللا « یسداز ندخسرف كس "
 . ردراشلو هلو بوغا راذکو تشک یضرا یور امدق یامکحو راحشورب

 یودبا ندتنج راما كنيرارهن تارف ۰ لین « نوحیج « نوحی-س ندرلنوب
 هکرارک ندسدقم ضرا تارف هلبا لین ندرانوب ۰ ردتباث هليا فیرش ثیدح
 بولوا لوس ندهلحیمظع رهن ( لبدا) اما . ردرلرهن یکح هجا كتنح لا
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TNA هو وتشز 

KDE یک( RIE DK یک( KDE SDE NDE oD ورک SDE SDE NDE NEDE EDE DDE BEDE KDE DDE DE DIE یو صف 

 هفاع اض هناراب ندا شو هراج نیغ یدلوا همشجکنوح

 ٩۵۲ هنس 7

 هح ندشدلوا قوح یار ابحاص . راو قادس سم ددع شک 2

 هندنع تاقرر هنس یه راو یرلهنعم هفبطو ندفقو بناح هام رم كتئابص

 یشراح الوا : ردراو یاتساد مارح ددع نوا ۰ یلیرب و یرهرصو یراسانل

 تاغ ماج هتفج سلینیا ها نابدرن شاط قالآ ىلا .دنرانک ل
 هبه وط هدنلا هعلق . ردحرثم هدو ( ماجیدا) هحراقو ندن و . ردح رقم

 ندو . راررک راسداق رهظاادم بولوا ف.طل تاغ ( اہ هلکوا ) رطا

 ددعید . ردراو یراصاخ مامخ ددع ی هرزوا 3 كنناعا نش ادعام

 . ردیاح یساو 3 یاج ییطصم 6 اخ يلح ناعثیرلروهشم ۰ راو ناب 1 2

 یسوشراح بولوا یاکد نیزمو رونسمددع كسب - یرارازاو وتو
 ۰ E لها هم هکر دراویاتسدب نامر . رد ال ءاع تاغ 4

 هدکم باوا ورد قرق یزرط سکرج بولوا قوتح تاق یر زرت
 کمک هقوح نوشاروو اکو لطا یالفا رتاو ناعا

 هشرادقم یرادلاع اداو یصاغو ناولا یزانالوا لالا ظسو , ۱

 . نادب « قالفا « قانچ یمایاعر . رارریک قالاق هنیراشاب بوک باوئا
 هرد یرلهناخ هلم . راردبا ملکت یاسل راغلب و قالفا حیصف يیلخ .ردراغلب

 ندنرب . ردراو یسوق رشکیا كنرامظع نادناخ بولوا هدراراب « هو
 . ردلصتم هوم وف سو ردلکد هداشک رابره اما و راقیح رک هارآ

 ( راسا و یراتکدود لام هراب»نوژوم : سان : سر

 بولوا لوذم یرلتمعاو ینغ ییاخ ندندلوا تمینغ تاغ رهش . ردراو

 هاج ینارتف اعاد . راردا تفایض هلتوعد هنسرلهناخ ی 2 رایدلا بیرغ

 تكکرا . ردبا هشود مریدلاق هو یرلهایهاش ل بوىموۋ هد رهش.

 یلدا كنافطصم یحاح ۰ !انص . رارولوا سدا تباق یرلسدافو

 ۱ بولوا كقوت روهشم ا ی . ر.ووب یم E عبد كکقوت

E۱  

۳ 
 یا



INITIO ™ 

 یخدیسوق رب . رول,قبح هلا نابدرت همدق یا رولحا هنجا رایزرت هدنناح

 یشراج عماح . رر-اوا لوزن هليا نابدرن همدق نوا بولیجا هجا یشراج
 یاج ۰ ( ییاح ماح ین ) . ردف و یعرح هلقلوا هداحم لنت كرازابو

 یراقو ۰ ( یماح یلچ ریما ) « ( یماج یجناوباق ) ۰ ( یماج یدفا

 ٤ كندا باب . ( يما ضوع یضاق ) هدنکوا یوق هعلق هدیشراج
 : ردو یحرات هرزوا یسالام

 ضرع یآ یدای سمش رب ضوءیضاق دجسم یدلیای نوح
 ضوع مدوب یآ یدپایب ود ادهح مات غ. رات ةنم اأ مدلی وس

 ۱۰۵۱ هنس

 ٠ یسەرادنم . ردرومعم دبعم روتسم هللا نو شروق ( یعماج یلاب بتاک)
 ۳  دحسلا قدق) :ردوب یحراتهدنرزوا یسوق بولوا هدنفرط لوص كعماج

 ۱۲ نازیلس داود نارو ناع نالا یاب تكلا ریهشلا نم را تولا هحل
 لالش خراتلا اذه بتکدق اذهل نامالاو نمالا ىف هکام هللا لعج ناخد زیاب
 نشعا عماح اانا ` نکیآ دحیسم مدام عماحوب ۸۰٩( هنس . ناسا یدهلا

 وكل وا عفاو مش رات وش ید اکاو

 . مام لوا اغا ناثع یدتا عماج ماقمو نکی دجسم بتاک یاب
 مات لب هدن یاو سوهلاورب بولک نخراتیدبد

 ۱۰ 2/۸ هنس

 E راک . ردیلنوشروق ( یدحسم مساق حاح ) هدنبرق یارس اشاپ
 ىح رات یهدنرزوا یموق . راو یسهرانم هلغوط بولوا منصم دجسم

 2 ةو هل ماتا نابع شی ون مساق جاحا تارا بح اے »

 « ( یدحسم ناق ) « ( یدحسم هکسا ) « ( یدحسم هاحس ) « « اسو

 دع کس ربولوا ما لاب هددعزوقط نوا هکه راسو ( یدحسم هناخحارس)

 . ردراو یسهمشح ددع شا نوا « یناشلورد هک ددع نوا . روتوا هطخ

 نرع رقفلا تانسطاو تارا بحاص » هنسالاب كنهمشح یهدننرق

 هلا طخ نح هرزوا مصر فر راح ا ندقدلزا « ینطصم

 : ردشلزاف حم راتوش
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 هعلق . ردرظان هب رغ بناج ید یسوق هلقرب . ردبا نایرج ههرشط نداروب
 لتاق . نویدم هدنزوب | كنوقرب . راقبج هب یشراج یراقو یهدنجا

 تآ هدقلارآ وب هنب . ردراو یس مدا ځوطرب هدنسارا وقو . ردنادنز
 قلاب هدد هدنو یرلرفت هعلقهلح . رددددح باب تاقا یعحدوب .راویراش

 راناساپ بوللاح هناخ لبط بشره بولوا نک اس هدهملقوت رادزد . راردا

 » هنوط ٌاصوصخ . ردیدحرس قالفا ارب ز . راردبا دایرف هيد « كيردکب هللا
 ندرهش یئاشآ یراابشا تمقیذ هلادابع هل نامر شارا رو ی
 قحا هدنرلارآ هلبا نمشد . رددرس هت وات . زاوابوق نورا ا

 میدقراک ردق زوب روتسم هليا تیمهرک هدضجا هماقوب . راو یره هلوط
 ید یجنا هساقوب . ردیروسمعم كا یسهناخ اغا رمع سکرج . ردراو هاخ

 | عماحرب یلوتروا تیمهرکو یلەرانم هلغوط ( یماح نخی ر: رار
 جر, ی هدنراراوود فرط بونجو هلقو قرش كنهعلق . ردقتع 7

  ۲ردهمسک ندنشاط ق زا یا ردو .

 هدنتل | یسهعلق ناب كنهعلق یراقوب ی یھ نا آوا
 تا نبلا . ردسهعاق نامل هح هقشاب لهتم هرلاق ا هن وط در

 لکشلاممرم یخدوب . ردداتسا راکو کحتسم تباغ یراورابو جرب بولوا

 رادردهحهقشا  یموفر هفرش بناح . ردع دا روش لماک یعرح بولوا

 هیلو مدقنام . راو یسهناخ لوتروآ ترک ددع لا و

 ` قجەقىج بورک ی هدراراوند نالوا مدبرات نکا هه شعا نا

 . رروط راکشآ یرارگ
 كوس ى هرد هد ورش بناح فتو ناملو تو

 هردنشو لنک لمکمو فلکم ددع زو رک كی چوا هل . ردشوراو

 .ردراویسهلنایتسرخ یتااومالسارب نوا .ردرلهناخ یناتحت و یناق وف ولوت روا تک و

 ؛ ردکلام هیهریثک تعاج ( یعماج كلم هاش ) : ردبارح یتا یعرکی یسهلج

 یسہرانم رم هدرخآ زرطو عنصم رب . ردقاآ یللا زوب اضع « "الوط,
 غاص یرب ندنسوف کیا كعماحو . ردقو یلانما هل هدلونناتسا هکراو
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 زوحوا یثوراو نالوا هدنحاس هئوط هو هدنجراخ گنهعاق . ردولوتروا

 ددع یعرکیو یناخریو یمماجرب ۰ ردراغاب ییهبتو هرد یسهسک | بولوا هناخ
 یرلغاب اما قو ینابعا . ردراغلبو قالفا اب ثک ۱ یساناعر .راو یناکد رصتخ
 . ردفطل یساوهو قوح

 ندن رالارف مور هلدلک هنسهعلق یو هنا قرهقلاق ندارو

 تنجح ین . ردبلارف یلو هنا یشادرف كنا نلعط-ف یساب لوناتسا

 . هد ( هنیا) بولوا شوق (یلوب) هدینانوب ناسلهکنوچ .ردکعد یلارق یشوق
 طخ قوحر هدنراود یور كنسهعلق رش الاح ٠ ردنمسا كعاحوارب

  كناخ دی زیاب مریدلیب ۰ ردهعلقر میدق تیاغ هجهلب وب . راوراخشرات هلبا مور
 یب قاحنس هجهقشب هدنتلابا یزوا هرزوا ینوناق ناخ ناماس . ردیحتف

 ۾ بولوا هغ ( ٤٠۰۰۰۰ ) یصاخ ندبهاشداب فرط كنساشاب . ردنتحم

 هرزوا نوناق . راو یسشابزو « یسشاب یرح .یراج باب را ۳٤ .یتماعز

 ٥۰۰۰(. e ) هنسضاق ندنسحاون بولوا اضق فل رش هسهباب

 .«یان رهش « ینارمشالابق « یعالسالاخیش . رولوا لصاح شویغ كسیللا

 رهش «یرادحاب یربم « یرادرس یرحیک ۰ یریادختک هاس ۰ یسح

 2 ردراو یارفنو یادوف ناود < یارفنو یرادزد هعلق ۰ ا

 قاف سک رس هنامسآ جوا ا ا لو تازلا لاا

 یعرج . ردنیصح نصحرپ لکشلاعب رم شوا انب هرزوا ایق لیزقرپ یلشاط
 راق نا تاغ یفرط رظان ههنوط . ردعدآ ( ٠٠۰۰ ) رادام اراد
 .یرانزور كنرامبظع یارس .ردقوب یراود هعلق هدرافرطلوا هلغملوا

 | هلفلوا قاشاط برص هلج یرلقافوس كفرطو . ردرظان هنی رم هنوط
 هلق یا یعرکی هعلق ۰ ردراو یرلنابدرت یراقوب شوقوب هملسک ندشاط
 E تاق کیا ۰ رد ( یسومق یٹراج ) فوشکم هقرش بناح یرب . ردوق یاو

 . رداعاهج یرلهرم .راو یدحسمرب هدنجایسهلق وقو . ردوق یوقریمد
 ٠ الس كيهعلق هله هدق دل وا تر ناراب ۰ راو هر ریمد ر هدندب د وڌو



 ۳۱ هووشز

 . ردرادلام تیاغ یتاخ بولوا یرپ بسک و راک تیاغ یسارو . ردشلوا مقاو
 هددها كنا اشا : زدکلام ههبسک كم ان لا 9 ۱

 هسکر حواو تآ ررب مو ره بودیا مظع تفایض نوک چ وا قرهلوا 9
 کب قالفا .زاشلوا ربعت هکیدریو غایو لاب ردق لوا هله . یدریو

 شقنم رطنح رب « هریخذ هیارآ رو . هرخاف هما هارآ ید ندا وا

 .یدیاراو قالفا e هدنحا هکیدردنوک اباده ا یحوف الاعمو

 هتاوغا راس بولک شکشیپ تآ «غروب هلواطرب « رکراپ نبقیج هلواطوب
 . یداریو رکراب هغرویرب ید ءربقح . یدلدبا ادها رکراب زوب ید

 ۱ نی هدف هدک وک رو € هدد ج نابرع خنشلا ) E یرلهاکترابز

 : ڭى رابهننوف ( یاچ اما باک ییتخسور) . یدا ناهح حایسرپ ناخ یولئم

 . ردنوفدم. هدننورمب تن هعاق ۰ یدلبا تاقو یطف ك «

 بوط لاك نادوقو لر هس ولآ یااده هله هدارو اشا

 یدک هنسهعاق قحسوروا هدف رط یشراق هن كرەديا یرلةلنامداش كو 1

 بودک داتا دحا لینغرا یملسم لو هنا ةلراف رش یداروسب ربا

 ندتج-وزوا . یدئوا نامرف مکلکا لیصحتلام باق كلرءروک یا
 یهاحر .قدلآ لرم هدنسبرق هووا قالبا هدنعاس یتلا كرهدک ھے بناح

 هنسهعاق هووتشز هدتعاس زوقط نداروب . ردیوک تماعز رومعم تیاغ . راو
 E کت

 هدقدالشاب هنناحوتف امور یزاغ راکدنوادخ - هووتدز هماقفاصوا

 یللازوب . ردقلهداوباو هدنک ب یاس لو ها دف اش ل 2 . ناطلسهرکوص . ردشمتااب یهماقوب بوشود هفوخینامطخ قالفامان هووتشز

 دارا یر یسهعاقف .: راو یرادرس < یرادختک .رداطق قاهغآ

 م ولعمیتبدلوا ردو هن ی رج ددال ویهل ایم صونکنس هدنرروآ هتش ناایرب 3

 تارفن «یهاحر .یسهناخ رادژد هدهعلق نورد < یسوفرب هفرش بناح:لکد

 ردالوزت 4 هن وط «یراب وط یهاشجاقرب « یمن اخهبح یرادقم هاك: یا

 ۳ یرلالعا ورډ كنسهلف ددع ید . ردراو یرالو وص
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 . هزنپ درب م هبقرب « كما هیقرب ۰ زویراق نوا .زمک هدرارهش راس « ردجار
 . کا ید عاستم یاس . ردهزنپ نوا غاب هیقرب « هزنپ ترد لاب هبقرب بولوا
  .(مول» نالوا طولخ هنر هئوط هدشناح بغ كنهدلبوب . هنلوا ساق

 . ندنراغاط هوواراق  نارطوق اوروط ندنراغاط قلئازق هدیونح بناح یر

 روو یییهام ذیذل هنوک یلا « قرق ۰ ردوصرب یک تام دنا رک
 ٠ هبلوا میسجو نیس مدار هه راک نالوا ن E در و

 ۰ قا روم نمک لی برض لر یه ۹ یاب كاننوص مول »

 ۱ ردراخاع نادناخ هعب رع دادرم انا هداز شو ندنفاوشاو
  نامرف یعا دعاق نوک قرف هدربخو اھ بودا اهاعو رس یهعلقوب

 e ه یراق یهنوط ر بولوا راوس هرلشاق هر اب زو کما

 ۱ 2 ۷ . لەك هنس هم ) کوکر )

 ۰ نا ا وات و کور وف لوس هلا فاضوا

 ما ل ررر ع دك لاا يروا رل كا
 د زا هول e . ردقو یرادرس < « یر تخت یسیحاوت . رداضق

 زودم شادی اب هی هدیشارت كنس ضاب لکتلاعیرع هدر. راز نچ زور
 د ناطاتس یاح ال ردمدآ كس یعرح رادام 0 تولوا هعاق رب

 لیک ؛رفص یر هج < فاد ینارف زو چوا « یرادزد « یعهاح ناخ

 رب هدنفا رطا و یوق ربهدرب هقرش اج « ردراو.یوط ددع یللا هناهاش

 .« یسیروک هعصا یلکربمز هدسنکوا وق بولوا لامالام ا نوط رم قدح

 3 هدننآ زن وا وق .راو قدنخ رواط هدقفا رطا شوراو هر شط ندهعلق

 ینامل میظعرب هدنرانک هنوط .یرصن هتخترب نوجما قتلوا ر همی رو

 . راو یرلهنع هفیطو ندنرادرتفد هنوط یلادوق هقشاب هلبتارفن الاح . راو

 یاب ۰ یلغاب بولوا شوراو رومعهرب هدنلحاس هن واع هنب هدنق رش كنهملقوب
 نادکس ۰ شک یار :یهاخ روم ردق رو یلا لوتروا هک ندلق

 .- ردرب دحرس هاغلا ةباق . ردرابلقالفا یسااعر هل . راو یناکد رصتخم ردق

 همفد نوا هدزعامز ییدتبا هرصاح ی ههاقوبادتبا بودیانابصعیرارفاک قالفا
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 ۳۱۳ قحسوروا

 هرزوا یقدنخ هسک نداق هدنکوا یسوق ربمد تاق رب فوشکم هزهش هقرش

 بودبا عفر یارش هعلق ییرپ وک یلکریمز و هحکه . راو یسیرب وک هتخقت

 رادام اراد ۰ قوب یسهلاوح الصا < ریلاق یک هریزج هماق « راردبا ربس هیوق
eیراهناع ادنتک ۰ ندوم ماما راز ها  : 

 ان ران آ هقشاب ندنسهلق هناخ رتهءهرب .یسهناخشداىعرب هلا هناخ لالغ « هناخ هج

 کوکرب یشراقورظان هب الت بن اوج بولوا مکحتسم تاق یرلورابوجرب .ردقو

 ۰ ردراو یرلبحم وط داسا یرلب وط ههاشو نم لاب فطل هلا وح هنسهعاو

 هلا هتف رف هزاب یالا شا ( یعاثفاش ) یادوق هن وط هدسناخ دما ناطلس رود"

 یراق تک ام دک هعلق و هو اس تفو هس بولوا هرز وا تشاو 0

 . رد ظع نال هدهعلق بنج الاح .شمرالغاب

 دل نافوف , نا زو یا كس کاک یوم
 لتمهرک « ردولوتروا هن هردنش اا رس ۰ راو یرلوا یاس ناولب هست ۱

 « یلغاب شلوا عقاو هدنلحاس هنوط ابرثک ۱ یرلیلاع یارس . ردقو یساخ

 چوا ۰ ردرلوا یلهحاب  یلغاب یراقو شوش قرط هلق . ردرانادناخ ىلە

 ۰ رلردک توک هل ترا هحهداس ء قو یسدوم . راو یسهرفک هلحم

 اغا نانس رامعم « ردرومعم ( یعماج اشاپ متسر ) هدا یشراج ندنراعماج

 بتاکم هدهساا قو یلالف « یسهسردم . ردنراهم تسد هرج كموح

 زود چوا ء یامحرب هدنز تک هب وط هدا د یاو 2 قا جاوا . ردقوح یاسص تی

  .هرخاف هشقاپولوا راحت اقنع هلح قلخ . ردقو یاتسد . راو یناکد ددع

 - هدنجا ربشوب . رلریک هجارف یسابع خیش ضاسب هللا شاب یعب یرانیداق
 یمایرد مدا هدنمیظع ناديه یسهتروا یشراج بولوا رازاب یاظع رب هدهتفه

 . رارابوس حیعف یهجراغلب هیرلناسل نادغبو حالوا یتاخ هله . رکو

 یراتمعا هیادکو یاب هکردرامدآ قوذ لها . تسود بیرغ « یس تیاغ
 قالفا زنپ . رد ( رپ ) رب نوواق نوا بولوا رب رب تمینغ ارز . ردلوذبم

 هدرا شوره یردنزاک هوم رک کم ندو را توا
۱ ۱ 



jیم همانتحابس یلحابلوا رس  

 ادم نا KDE IE RIE DEDE DEDE DIE NEDE DEDE NIE NEDE KDE KDE BIE KDE DIE DIE نماد فا زد مهم

 كر درک هبرغ بناج هنب . ردبوک ناملسم . كدلک هنیوک ( هووا توا ) كردیک
 نادابا و رومعم یلهناخ كب هدنساضق قحیسوروا . كلدلک هن ( نوک یضاق )

 یوق ناوج یریزو ناخ میهاربا بولوا مدقلازورفم ءمةلاعوطقم .ردیوک
 « نعهدیا هلخدم هدیرفآ درف رب « ردا کح یسشاب وص . ردیفق و كنیشا
 ندەهف رع فللاکت عج ىل ۰ نههربک مدآ ا یالعن رب ندسان ماوع یتح

 .لدلکهنعدق ردنب ( قحسوروا ) كردیك هبرغ نداروب .ردیبوک راغلب اعم. -
 . هنیرلهند یناسکس ۰ شعب كتر -- قحسورو) مظع لکساو ےدق ردنب

 .شلدیا انب ندنفرط لارقمان ( قحسوروا ) یلارق قالفاو یلوکین یرغوط
 هعلقو لارق راکرخآ . یدشمتتام هیلغت هنیرزوا یلارق هجور ود لارقو

 رهن قرغ لارق بولیریق زوب نکردیا شونو شبع هدنتسوا زوب هدتلآ
 هرکوص . ردشهزاب بوخ كب هدنشرات ناوس یلابصفت كلوب . ردشلوا هنوط

 دی باب مریدلس هرکس . ردشعا طبض یلارق هجورود ینسهملق قحسورواوب"
 . هرزوا هنوط هلراقاقرللقالفاو نکردیا مظع طبض بودیا حتف یرلاروب ناخ

 .  یسهداح روج . ردراشلوا باقرغ یسیزنک | نکرارایا رارف هبناج یشراق.
 ۱۰ یر كغ یو رف یراق نادضو:قالقا هدنروهط
 : ام همور ناخد ناطلس یلح هدعب . نایدّسا البتسا هسراو هاتم عالف

 . ردشعا دادرنسا ینحسوروا بولک هلزکسع نهروتک رب هدقدلوا هاتشداب
 ثکم بوک هیشراق هلبا امت ودو قاق هراب كسب ییا ندنعلق قحسورواو

 قالفا هلج كردبا انب ینسهملق کوکرب بودیا رفح رامیظع قدنخ كردیا
 ناماس رهشوب . ردشمتا بصن لارق ندکی هلا هلازا ییراشاب هتف كنادفبو
 .ردقلشاب وص هد هکح احس یلو کښ هدنتلابا هرتسلس هرزوا یربرحت ناخ

 ؛یرب ادختک هاسو بیقنو یتنم . رداضق فیرش هایساپ ها زوب جوا:
 هسلق ۰ یرادجاب ۰ یمادختک رهش + یستح ۰ ینما هلرموک ۰ یرادرس
 0 ِ : راو یارط ۰ یرادزدآ

 هدنرزوا نورو رب یلاق قلا هدنرانک هنوط س قحسوروا علق لاکشا

 تبناح بودا هطاحا هنوط ینفارطا . ردهعلق كج وكر انب كنس لکشل اعد س



 3 دارغ رازه

 مهاربا لوتةم ب» 4 راویماج ددعر و قام تاکو ارقلاراد«یساردنااراد

 4 ییماح كب ) .ردع دق ( یعماح اشا دم یوتم) هدهناخعاید .ردناریخ كناشا

 ی ردکناشاب مهاربا ( ناخ لنوشروف ) : راو نا ددع يا نوا: ردعدق

 مع دیو كناتشاب مارا کا وراپ قاکد ردق زو جوا هله

 .رلردارقف یخو دیح و لها یھ ییاخ .راو ی ددعرب ءردسل وت

 . رذراز یساملع  یراکو ناعا
 -ردام کراو مامه ز نعرب هدنما ( یدقا د یغا) ے2 تمکح

 هله توروطوا هدنسهرخ . ردجتعاس لاک داتسا هدلاح ییلدل وا ادیان د

 . یسهشام . یوروکو یکج تبودا نیز ییراسو نع برات ال | و طس
 ر رروط هدر 3 الا لاح ۰ را 6 یس هتم 3 ینادی رک 0 ِ ج ۱

 کک هدعل 3 رالف و کو د هلا ادسا هسا رمو یتا تک 2

 .. هراتعاس بر وف ناشد« یلکنر یراص ر هرزوا یزد . رالفو بوجا ۱ ا ۱

 همشاب هقشاب يا ا یک هرمز . هبمولوط : تصاب < ضصاقر * یدومرآ ۳

 . ردیا مرتو ریمعت یرارب نالوا هتکسو ریداورغوط ییراپرک ۱۰ بوبوق
 ندب دا 1 ناشیرب یرصق لقع كريةحو . هنحاص تو الامام 13 لب 2

 ! ردادخ ناسحا ت هلوا یحتعاس هم یا داز ردام گردش لوا

 . ردناح تست شوخ ؛ لولم یمعل 6 دون را یه ندنارا يک

 ارت: ارجوا و تولوا لودىم یراتمعا ید ی روشول

 ۳ رولوا یوزوا رادبآ هد راغاب < یانتخس هدنسهاخعاید نداحودم 1 1

 :( ید فا قلم رسمشلانیدلاماسح نب دمحا ییواایوا) یراهاکترابز

 یقلهبرآ هحور ود داغ رازهو . .ردندزوریس مس یزورمه تاد

 ها داغ رازه . رلیدلبا ا ها ضر دور هداروب بون ولوا هو دص ی

 یاتسوآ he یانالوم ردن وفدم هدنسه ریطخ یی ءاح اشا 2 دارا

 2 (هلع هل ةر ) ید ا مولد

 ( قحوبق) كردسک هرجا ارق رومعم هبرغ باح بوقلاق ندرمشو ٠

 .ه غ هت نداروب . ردسوک ناملسم هدنسهبحان دارغ رازه . لدلک هنسهرق



 ۱ ی 0 ۳۴۰
 3 دهد OD REK REDE KDE BIE BIE NIKE RISD DED صک رک هک IE BIE DIE DIE DIE کوک 9 7

 ابرقا هرزوا كمریو هفرع فیلاکت قالس رمشیدب بول وا تابنا یراکل دیستم
 دف اعر هدشم عرش لحس بتولوا موکح هی نه ( ٤۷ ) هل راتاقاء و

 . هایس . هدا حالصا لا » ردرمش رب قوج یدیستم انوکو هتشيا . رایدنل وا

 . راو یهادختک رهش ؛یرادحاب یسنح «یرادرس یرحکب ۰ یریادختک
 ۶ راد ینا لاو لعاب رویای ردق (۷۰۸۰) بواوا هل نوا رهش
 ۲ لوتزوا تن ءردتش یک تولوا راغاط لهلاوح یرافرط ترددكراوا
 ۲ ۰ ردروهشیاح ردا ودر تولوا ینارحنوا هل . ردیایلوح هتضتو

 یاد ددع (۳۰۰) ۰ یماح رب هدنب رق ۰ یاخرب « یسهکت رب هدنشاب یریوک
 . بولوا راح هله یتاخ : راو یانتتص ا یوق یقو ددع ید . راو

 ضایهلح بونروب دنلود ضا بولوا یلشاب یی یرلنیداق . راریک هقوج
 ۰ یرلمیکهجارف هقوچ «راهلوا رانوتاخ همعنم کک نازک رق یناع غ

  ء دیحوت لهااخ هل . ردروهش« ینوواقو یموزوا ندنناحودح . ردکرکا

 . ردلودم یر هبهدن ورو هدننآ . رد رل حاص مرکو تسود تبع

 قدراو هنسهیرق ( یجناخ رود ) بودک هلامش هنب هلتکرح
ELبولوا یو  Eا ناتتسرامع هلاش تئاح هنن اب و  

 در هک ترهش (داشزاتعا اردک

 یت ا کو رومعم ردق لوا هدع دق نامز -- یرهش داغ رازه ۔

 نهنگ ریش مهار نلادیشو ن مکا لقب هدن رصعناخ ناماس ۱

 . .هحقا زوبح وا بولواقل هداو وو ام لر هدالحو نودنآرومعمهلفل وا
 0 .بسلخ *یبق « یستفم ۰ یرادرس یرجیکب ۰ یر ادتیتک رداضق هلیسهباب

 «یلعاب ردقزو یدكسو هل نوا هلح .ردراو یا 0 یزد

 لوئووا هلبا ترک و هح هردنش رنک | .ردرلهناخ یلوصتابح نا «یلهجاب

 مور ( یعماح اضاپ مهارا) .ردبارم ید نوا هلم . ردرلهناخ كريس لرب

 ۱ ` فورد بولوا یک کلف قاط یرلهق ,ردقو عاج عصمردقو دنا

 شاپ متسد هداویناتسا رکم یلثم کردنی نم لیا رافرصت عاصم تیاغ یخد
 لسردم ددعرب رام « یناورداش « یعرح .یسهرانمرب نوزوم . هلوایمءاح
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 ۳۰۹ یموش
 BIE هما هما همتا مه ما EDE KDE ضمنا KDE آمد DIE هضم افت

 . كدلک هنسه رق ( هردم ) كردک هغ باح هلرکسع هت كردبا اشاعو رس

 هنسهرقیب یال آ كردک هلاش هن نداروب . ردوک رومعم هدنساضق یداوارب
 نما ) كردک هلاش هب ۾ رذسوک قاتح رومعم كي یالا هرتبلس . دلک

 .دلدلکه ې دق ٌةمافو رهش ینهوش قرهقلاق نداروا .قدل | لزنمهدن ( یسهعلقاشاب

 مان اشاپ یلع هدنرصع ناخ دیزیاب مرد لب س یموش رهشو هفلق فاصوا
 هحلا ندرازافلب ندنکیدکح تققم قوح نکردبا حتف یهعاق ماه ریزو

 یقارپ وطرهدنجراخ كرهشیمهعاق .لکدمولعم یشاب .ردشء« وق یموشینمسا

 هارخیورب و نورد«شلوا رادهخر هح الوط ندع ص لکش هدنرزوا هم

 ناماس نوناق . ردرومعم یرهش یعاشا اما . ردروس رب لطعم شع وط زو

 زوحواو قلبشاب وص هدندودح یغاحس یلو هنا هدنتلابا یزوا هرزوا ناخ

 یالضف هکی دا راو یانهم ± هدنمات ربا لاق . رداضف فا رشهلمس هباب هحقآ

 وو نا یخ عیج . یهابو ربظن ی تاذ رب ندهد

 ثدح ( جراخعاو لخادلا نوت ( بولواقوح تاغ یدیسمو مار ؟ تاداس

 رون « یلزوس رامیهز « یلزوک یراتات قولاق بودیا لوبق یتنل هلسف رش 1
 یوعد رب هبروضح كناشاب دحا كلم یر یتح . راو یرلریما یلزو زس
 مب واوب نوجوفور مدح » رد ناغفو دارف هرزوا طارفا بولک هلا

 كلم » هناخ هللا فقو كردا نیم هسدح هد « ردشلاف ندمرلهدد وا

 ربا یی نس ۰ مدآ » یدنفا یاغ . یدناق یناوبد هلیدابرف هد « ردگوروم
 یدنفا یه د دستم هدکدید « كدشباب هیاوعد روز ارز .تسرزکب هشلوا
 ندیدنفا یمالغ یارشالا بش نکرع ندارو هدنرفس نتوخ ناغع ناطلس

 . قدلآ ءرجش یشک رب نوا قراقیچ هنسوق ریما بوریو هبرا هلک زویچوا
 اشا « یدید « !! ریما چسا یک مث ناه .یدلاق یک ید ند ر نوا

 ردرلنو هتشیآ هدک دد « ؟لهلوب هدرت یرلنآ ؟ ردهدنق ءلراشادلوب عمارت وا اب »

 سدح بوستلبوس الصا ید دیر ارب هل.شل . یدراسوا ین یک هد

 ی راراتد ندنراشاب دلرهرتک ینراءزحش هتخاس بوصا یراهناعو رایدتسآ

 هرزوا یرارارفا هدقداروص یرللاوحا ندشالو لاها ۰. رایدلآ



IK IERIE هوم مهم صمد هو موم صور مجصب 

 . كدساهرح زب « یدفا نیسح بانو هداز یلکاج . رار د 7 لا هد صز

 داتعا ربقح اما . رایدلوا دهاش هد «. یدلوا شاط یحاغا نکروک هللاصاب

 قرلوا دولا بضغ یدنفا ناسح بان ناه . مدتا هضراسم لبخ بوما
 ندنجاغا نکروک . یدرمتک شاط هرابرب كردبا هداشک ىست شد بوقلاق

 هلا ريق . یدلبا راکشآ یرارب قادویو یرلخز قا بوسک هلیا نیکس
 لکی لع ها نا» ! شلوا شاط نیکس تباغ "ةقیقح نکروک هک مدروک بولا
 ۰( ردق " یش

 ( یهاریز یابد ) بیرق هرهش درا ا یداوآرو اک بس ید

 . ردماعو صاخ ۰ هاکسترابز بولوا قافا روهشم هدنرابد ییا مور < ردراو

 ناخروا نیاشاب ناملسندن انع لآ .Al :وداکد ندا و اقتایو حماشمرابدب وب

 هجن و لات يمه بوم هجا ) نک همور ندنغاط و ادتسا هما یزاع

 مدیا طب مدیا مور را شادوفو ایر ما (هواسو هجاوخ ءرق . هجا
 توقع هجا هدنراقدلوا دیهش بولک هیداواریو هروا هروا جیلق دا

 مب هيد نوسلوا باغ یرارق هنجوا یراقاا « یرلشاب لدیهش یدیو
 یحوا كرلجاغآ یروقوب هللاماب .رکید یلاد جاغا ررب هیرب یشاط حه هلبا

 ETS ردو هن امس e شملکید هلا هربص تور ۱

 7 جاغا ددع نوا لوا هللاا . ردا جافا نوا هدنرارزوا قااو شابلرا نم شب

 هصوق رانا بوسزاق ندراشاط لوا الاح . راشاوا شاط هبراقادو و لاد

 یر . رولوا صالخ ندهقرح یاس بوملاق یمغلب و ارفص الصا هصوق

 یحاص رصب توق هسیا لیلع یزوک كنهدیا همسو هنیزوک بویزاق ییرانم
 «ندماذج هسالاب بوسزاق یراشاطكربق ِِ :نواوا اس جو تولوا
 یرلارو ربقح . رولو افشندناق هر ناب الاب حا اہے ید ین راشاطلرق یشدرد

 راز » رهسک هڪ ندتالو ناعاو ندتما یاحلص ط2ف . مدمروک ب ا

 . رایدتاتداړش هد « زربلس یغیدلو اش ٤ كراامدا هڪ بودا تراز هر هع

 یرپشوب [۱] ۰ ردهدهدلج یجنکیا یسهعقوقتلاص یراص روهشم یءداروب

 ۱۳۳ هفیص یا دلج [۱]



 ۳۰۷ : یدا وارب

 .رازمتنکج همان ماوع بودا صالخ ندهبفرع فیلاکت یقلخ ارق میج
 هدنلامش بناح كږېش ندکسا . ردراو یاوخ دا نا کم دن ۲

 قو یراذت هداند» راتررک : یشمزاو ناش درک هارو رااح

 مده اشاب فضا ریزو هدناخ دحجا تفالخ . راردا هاکح هد « یدنا

 یدننا نامش یتومطسق نالوازا اما . ردیهاظیرلاس رفا لا . شر دا
 یر ی شو ردا ولوا ) یسهکآ یدنفا یر یرحکی) ندن راهفماخ ۱

 قالا تم ج هنافوصتم هناقشاع ؛ردهالاب فراعر تسهرس هلایملا قشعیدنفا

 ندنراماح . رونلوا داشنا هرزوا ماقم ییا نوا هدنراقشاع ناسا بولوا

 رطاش . ردحود«یرامادخ + شوخ یساوهو بآ كماخییدنما رابجتاخز ۱

 نایعا ادعام ندنوب . ردهلیوا هد ( ماج كسکوب ) یهدشیرق یارس دما

 . ردراو یرلماح وا ددع نک هرزوا یرار رة كتالو

 رارکرزو جارس هلرافافخ . ردناکد زو ینلآ هلج - یرازابو یشراح
 یافرط ناک یراهناخهومق . رد وعم یخد ق . ردرومعم یسشراخ ۳

 زوتوا « یعرکی بولوا میظع دازاب هرجا رهشو هرک رب هدهتفه . ردناشل ورد

 تولوا ج ندارق راسو ندکنح نیس روک ندنوکرادزد مدا كس :

 . رونلوا ادا هکزوا ˆ

 ا حیح .ردحودم یعوزوا زاد ردلدتعم یساوهو بآ کو

 ییا:یسیدومم هلحرب . ردهلحم رب هجهقشب بولوا قوچ یعوق نینال . ردراجت
 ۱ . راو یماسدلک

 مالع ررر مظع تفارض چوا هیاشاب تودا ثکم نوک چوا هدارون

 . رابدریو ااده تآ نالع ررو
 ET كسهعلق یداوار س س غو س یادخ رسناسرد

 رله سوق یجاغا نک روک هتیوص راکسوا . ا تار هدام

 ینجاغانکروک ر افراع هج . زولوا شاط لیشب ةلاصاب هرکوص ندنوک ی یارب
 یسهعو رحخ « نابلک « ناحفو هساک بودر وچ هدقرق جو هدجارخ تشد

 لشي ناجتفو هساک ءرکوص ندنوک چوا قرهیوق هراکیبوب بورد اب رايش یک
۷ 

 ےس



 یمهمانتحایس یلحابلوا ¥

 سکع اة شاط هنحا ۰ ردحال وو رو لماک هکراو یسوش وص میظعر

 . ردنا كاقوخ یعدا ی.ادص
 راک ر دمدنسالعءاهورذ كنالاب هوکرب هليا هعلقو - هسرغ یاشام

 قحهالغاب رام هدنرلابقتفن دادن لجو . ردذکد تیک ا دوکرا ندنرمم
 لامعتسا یربثدرلهتس زوب هڪ . راو رلهقلح ریمد هدنفانیلاق یغولیوا مدآ

 يا رک هدنرلابقو رواشالک | ندننیدنتآ هلسهدایز یتداوا ډکو ۰
 نسم تیاغ هدیداوارب .ردراویرلرب هتشویوک شک هلوصح هنوقوط هنوقوط
 هوا هدزع رارات » : یدساتاور هلوش . یدبا ئ طقف . یدراو رفاکرب

 « ےدقتامه مدقم ندزمسک ییزاغوب زکد هرق نینرقلاوذ ردنکسا هکرازای,

 هقجال ؛هقجاب . هتشپ « دیک «هتنالاص «هللوک ءراوشمط «رمقلارق «یزوا
 هلغأوا ءرومتم چ یو ر ف یدایاروپ . یدیازکد هرق به یرلارخ
 هدشناج نیدوب هایسارح تامه ریقح اریز . ردتقیقح . « یدرینالغاب رای

 اا ء اسم نا راو برد مرحلا راقواموق بوزک یتسارح هتالادض
 . مدلوپ یرلقوباق یحو هلقتم»

 ا دمت
 ےدآ (۲۰۰۰) هلاش ندهلق هدرپ زود رازنج هرجما هرد رب عساو هیاسیق رب
 شاط ندر ید بودا نایرج هرد ندنعسو . رد ریظن ین a هدنل وط

 یمسق رومعم كنیرازابو وشراج هلیفصن كرهش . رووا روبع هليا یریوک
 یارس بولوا هدنتل | رلابق ینصن رکید . ردشلوا عقاو هدنلرذ تن راق هعلق

 اغا ىلع دنیلعن : یرلروهشم كنيرابارس . ردرلهناخ ییهگایو یلغاب ۰. رایلاع
 ادختک ۰ یدتفالیعایما « یدنفا نسح بان « ینارس اغا دا رطاش .ینارس

 .ردیرابارسهدازفاوقو ىلع جاحلا . اغالیاخ هدازیللکنج اغا فسو یزب

 . روتسم هليا تیمهرک لیزیق بولوا نیتمو ریکراک یسهنباو راثآ كرہش
 هدنراتفاض هسروامو نرفاسم ییلخ رهش . ردرورسمو برشم اقنع ییلخو-

 ارتفو تسود ب ع راررو رلباشوخ نوفا دن ل حودمو عا

 اما رارید ردراو یقلخ یه مامو رادغ هدسان هاوفا هج رک . ردراهدآ یحم



"A" ۰ ۵ 9 یداوارب 

 .د ناتسنانوو ناتسراغلب یه كنهنواهو . ردهشر ود تاللاراد م.دقو

 ات ندقد_نخ و هعلق وو ذا هدنناقلا کج یرادودح : یدا هدنطض

 هردنمس ندنس هعلق هلوط هدنرانک هنوط . یدرروس ردق هراصح هجالآ

 رقسیاندا ناارح ندنسارح هفوص هدنراهزآ بولوا دودح ردق هتسخارا

 گاد یلارف همر ود . ردر رګ هدنحرات ناوت هنن یدلوا دودح ا رشا

 رامظع كنج هدسارګ رمقلارق هدنام کیا ها ناخ شوطا ۳
 نوجا ییدلوا دس كرەىمرىك ىراتات هس رز وا تروق لوناتسا بودا

 .یسوم هدنحرات (۱) E ردراشعد لارق یا یعل ( هر ود ) هنمسا

 كيدمم . ردشعا طض هلتواعم كکب دم 1 یزاغ یارو یلح "

 هدنمکح یسلاو یتلابا یزوا هرزوا یربرح ناخ ناملس . ردنوفدم 4

 : :بولوا اضق فلرش هلتس هاب 2 (  ۱6۵۰ ) ۰ داش یسهدووناو بولوا

 .یسحاون . ردیا مکح یان قرهلوا قاهرآ هرافارشالابقن هل هدنل ودرد
  Eeیارشاو نابعا 5 یردادرس یرحک «یرب ادختک تولوا نادا و رومعم ۹

eیسح ¢ یا رهش یه 3 یالسالاخش ۰ ردقوح ی.هفاط یو »- 

 . زدراو یزادجاب

 شکر هاا هدنارظ یر لرم یتهعلق ین

 . ردشملوا انب هدببرغو بیج زرطرب هدنرزوا اق رب یکراوبد همسک نیا
 كرد فرط ترد بولوا نشملبا هلزاشاط هد قار ؛لقسنو ا ٩

 :فوشکمبغفاح .ردقو یقدنخ ندنغیدلوا رلهرد اغ رر و ناشن ندلفسا

 . ضيع ردق عارذ نوا هدفرطوب هجهداس هکر دراو یسوق ریمد تاقییا

 . كنهعلق .ردنتم تاغ یراهلق رظان هنرطو .ردراو قدنخ اق همسک لیوطو
 . هدهعلقنورد . ردلکد نکم رفط الصا ندشدلوا یسهلاوح ندفرطر چیه

 .نوا یرادزد .راو یرلهناخ نذؤمو ماما .رادزد .یرابنا لالغ ؛دحسمرپ
 .یراورابو ج رب رادامارتاد تولوایراب وط یهاشیرادقم هبافک «یتارفن ددع

 هبهلبق ندنسوق بولوا عقاو هلاش ندهلق . ردعدآ زوب یدب یرج هرزوا

 .هدنجنا , ردکحهعلق رسنامآ تباغ . ردعدآ یللا یماک ضرع زو ییا یلوط
” 



 ۱ ی سنا ياد ۱ 1
 همی یوم صم مجمع وب ۲

 .CE ! ردمدآ تنه تی . لاا روع هلا هقرالآ بودا فو

 ا سرو ا ا ی درا ياا نودا اضاع یرتاجوپ هدنناقلا
 لسو فاعم یدلاها . ردیوک راغلب ییهناخ روتسم ابرو ددع زوب .كدلک

 ٠ کما تسارحو ظفح بولاح یلوواط دنبرد هرجا نادقلاب جا بولوا

 منع ناخرب اةسح دجا یاس یلرہش یداوارپ هدهبرقو ۰ راردرومأم
 ۱ 1 ردشم رپ دی

 ۰ او ] زد تست e مع ا يا كردا روع ندارو

 راک ير یماق .دنطسوكرابوك یلمجا لغات ءرادلوصع
 ٠ ماج رب ۰ ردراغلبو كرت یسلاها بولوا یرلهناخ ولوتروا زاسو تیمهرک .

 ّن یا رز دوم انار تی یرزوا یردراو هدینهرانم نولوا

 ندهناتسا .هدارو . رولوروق رازاب لوس ر هدهتفه بولوا یناکد ددع

 ا راف شما هد « كبهدک هنسهظفاحمیسهملق یزوا هتل » هیاشاب بولکقالوا
 . راغلا تولوا ناسحا تلاا هادختک یلج ندنعاحوا یرحکو یدرتک

 3 هتکلیلاو هروم"اشاپ دم هداز رادرتفد, .یدتبا رارف نکردک هنیصنم هليا
 ۲ شات اک مدنی مور قرهلوا رومأم هلک كنسادختک لوق نکردک

 e هللا یلج دما هداز هتسوا یراصح یوطابا بوش هدنرف

 . _یربخ نر ان هدف نس هک لرد نر رفد هنناتسرانم هنحاموک ینشعل

 ۱ ی بوقلاق ندیوکیی :یدالغآ یخ نمدنفا اشاب دمحاتالم هدکداک

 روف رهن روک ذم .كدتاروبع ندمیظع رسج باشخا رم یجماق هرجا
  مج ندنراغاط هوواریق یءدنسسک | قلنرق « ندنرانقلب هقش « ندنراغاط
 هقتشد ندمظع ریسچ جا ۰ رراو هب یی رپ وک كردبا روع ندلح وب بولوا

 4 دزد هدنسهرآ فورب هطاع هس هعلق هنراو قرهلوا ره ر نرو ی

 : u ات ا اا وف اح اا روم
 یداوارپ درب یارق نادابآ و رومعم ب مودیا روم ءدشید یوک یی ۱

E a5  

 2 ردیوم زر 1 هجری ود یس كلا = یداوارپ مش 5 رهشو هعلق



 ۳۰۳ هکنج
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 ددع كس بولوا د را ود ر یشوراو . قو مدا شب هدنحا اما . رداسز ۱

 لسم كنسبلاها .ردیواح یهناخ ددع كيب یاب .یغاب واوتروا هليا تیم هریک
 نایرج ندنجا . ردبارم شوم شب .ردسهفاط زاغاب اینک | یملسمریغو
 لتیهریکو یلهرانمرب هدنشابیرپوک زوکرب یهدنرزوا ( یسهرد زیکنج ) ندیا
 یللا زوم .یناخ ددعیلا .ردکلام ههرینک تعاج .راو یعماحرب رومعم روتسم
 اما .ردسهداووو یماشان هرتسلس یف اع .راو یرااب ود 8
 كتارا بحاص . راو یوصرب قاروج ربنصبا ندنردق . ردایقت تباغ یماوخ "

 تاغ یوص . ردشعاانب ماجرب رصتخو دیفم بودیا دس یفارطا یرب
 . ردحودع ید یعوزوا كنراغاب . رافال

 تخرد شمکح رس هناممآ هدنناقلاب بودبا حورع هنغاط کنج هلامث هنس

 كرت رب هدنمان ( یسهلڅ دروق ) . كدلبا اشا یراکدرورپ عنص هج هلرلاتم
 . كدلک هنسهعلق کنج كردبا روبع وک راغلبو

 نادام نب وقناب یتساروب هرزوا یلوق كانخترات ناونب س یسهعلق هکنچ
 هدننآ بون وق مدآ هدهعلقوب نالوا هدنسالعا هورذات كنناقلاب کنج .ردشمتا انب

 . یدرربدتا روع هلتمالس قرهلا جاب ندراجن هدنورو ۱

 ینسهعلق بودیا حف یاچ یسوم هدنخرات ترد نوا زو زکس هرکوص -
 بولوا یهاظ یراورابو جرب هرجا نابایخ هدرب هج الاح . ردشعا بارخ
 .. هملقوب هکردلوا میظع یانب لصا هدلحموب . ردیغاروط دودیحو یاتب رابیاوجم

 . .هنیراناقلب هوه . نادوروق .اوروط . هقبش « نازق یرغوط هبغ یراوود
 میافع قدنخ هجشراو هنیراقلناقلاب راصح هجالآ نالوا هدر, قلقانوق نوا ناضاج

 ,ردشلدبا انب همد هبمک یعوق راتاتیعی تاقلوس ندنفرطیلارق هجر ود بولوا

 . قدلاق هدنربح بولک تسار هراراویدوب نکیا راشآ یراناقلابوب رک هک
 .رراوهرحما یراناقلاب نراراپوق « ,رلوجوصا راو دوب هدنفرط قرش كنکنج ۱ ا

 هرجا ابرد لبم یللا هدننورب هطلغ هدنلباقم یسهعلقهنراو هدنلحاس زکد هر
 مدنم فضا نالوا هرجا ارد هلا مایا روښع . لشن هلا راود شوا ا ۲

 ندفنصر لوا هاس رح ناحالم . ردنابام یراساسا هدارد رعق بولوا "



e 

 اا یلچایلوا ۲ ۳ - 
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 1 ندندآ ی نورد ندنکیدلکج ترف هدح و رع تولوا هحو تاغ

 ۱ یغاشا هتک یسانضق رو دین این یناحنساسلک قرق . ردقو هسمکا

 ۱ یا اور لاك را رانا للاخ زون یبا هدنلا هملق
 . قرق یساروب . كدلك هنسهیرق راقاف كردیک هلاش بناج هنب . رولوا یوزوا
 د رم وا ار درر هدنک امت یناجنت لک
 ِ فی رتشآ طخوش هلسسافا یا ها رب ندهبنس تطلس فرط هدلمو

 رارف ءرافرطلوا اغا یلج یسادختک لوق ! مالال كلم متب» : یدلوا دراو
 ها کصاخ اا ةر رک هعلودرد با دو دق بوزوتک ها چلا, ردها

 .كدلک هنسهعاق راکمهرق كرەدك هلاش بناح هن . یدلر و ترحا کر

 رومعم تیاغاما .ردییوک راغلب ییهناخ زوبییا هدنغاحنس اسلک قرق یساروب
 ناداپآ لردیا انب مظع لر تا یواش ر شور ریو . ردتماعزو

 ) رلهصاص) كر دیک هلاشهس .رولوا نازبر یربههنکرا ندننوردهرق .ردشهلبا

 : .نطوت هدن ون یعدآ رب مان هجوق ا داراکدنوادخ یزاغ . كدلك هنسه رق

 اغ۲ نسح قاتشو . ردنل هناخ ( ۲۰۰ ) ۰ ردراشعد هصاص هب وک ندنکیدلبآ

 . ندنرش یمارح ییەبرق ندنکیدلبا انب هلقرب هشوک راج قرهلوا نکاس هدنوب. .
  هدراغاطوب .ردشملبا روممم كرا. ناخرب ید اغا ناملس رانانوشعا ظفح
 لا ضاسو صاخ ردقوا هدرقو ندننیدنلوب تانابو راهزا نوک انوک

 ۰ ترارح الصا هندپا لوانت . زاملوا قرف نددنیلد ضایب ماع ادخ هکرولوا
 . عاما كنعماح هبرق . رولوا رطعم یناسنا غامد ندننسهببط هحئار بویمریو
 هل تثاح هس . ر ندتما یاحلص دلا عاص ردهنس شع یدنفا ىلع

 ۱ . دلك هنسهعلق شود هردک

 2 e كمدآ رب یلدا نودا ندنانانو هعاقو س یسهعلق سودا 2

 و دی ناخ مرردلس ڼب یلج یسوم هدازهش هدنحرات ( ) ۸۱٤

 ۱ رداضف قله | یللا زو « مداد اسلک قرف . ردشمردتا حتف یارو

  یلقاریوط یسیلق . راو يح . :یرادرس یرحکی < و اه

 دوس ب لوافرب لکتلا یخ هند تب هجوپ بلیت لیک راسو

 اه



 ۳۰ زولو
۰ 

 نرفاسم هلم ات .ردهلوب فقاو طرش ء رازمارب مدآ رب هرشط ؛ندورجا

 رابجناخ . رولوا رادربخ ندنلام سک یه بولوکود هناخرتهم هت هدقدقلاق
 هد «اندیعاع زکوط « زک ۱, زگناخ , زکلام و ده تما وا

 تو هنار یخ بحاصقح یملح» نیرفاسم .راردیا ادن نودا احر ۱

 هب.بودا هدایشک یراهزاورد ینا یفاش تو او د

 ا كەم ئاغ طاس ۰ كمتک لف هدرللو » هدنید ونق

 ناور هبناح رب سکیه . راردبا راتحصنو اعد ود « هربتک ناسا هللا كورو

 ناود .یمرحنوحا راکو ناسعا . الکوو ارزو هدنغ كناخ و . رولوا

 هکردراو مظع یارسرپ یلخبطم E ماج لوو ج یللازو < یلەناخ

 بولوا كناشاب دمع دش یللوفوص یسه كناسو . رد رصاف ناسل هد اا 1 و

 ه د سع ص O رد بکر اک په

 یدل وا نلکه ارس نایراکو » :ردر رج یعارصم م راتوش هلیصخ یراصح هرق

 دف را نکردا روع هدنحما رلارف هلاش تناح ندنرهش زاغرو « ناور به

 ندنرلغاط هحنارطصا یهدنلحاس زکدهرق نکلبا هنکرا .دلدک هلرات | تره

 , رک ندنراوج زاغروو ربلک ندنسیرپوک یسهبرق یلیجاح نوزوا بوقیج .

 روس ندیراک رک ۲۱۷۵ ) ناند یرسج هنکرا هدنبرق هنردا هرکوص
 یعاشانداروا .ردشمالوا سر وطنم لب وط رسح ر هلو هدسامع كلم .ردنا

 ` كرلەىت «ثكراغاط هدراهبكلیا طقف .ردلکد رهنرب وب تیاف ا قآ
 .رولوارهمرب ناحافآ نوقشوح .راشاط تاغ یسارو «دندنآ نوش یراراق

 . لدلك هنسهعلق زولو یسا دارهدک یرابا ندارو

 كبهار مان زولوب نانتمانرفا تن روفکت هنردا ب- یتهعلق زولو سا

 زر هسا كرهدنا اش هعلق رب هاروب لارق هلتسوا . ردراو یریدرب هداووډ

  یارو یزاغ راکدن وادخ لوا ندهنردا هرکوص . ردشک د ( زولوب زاغرو» ۱

 8 كنهعلق اما ختفل ادمب و تربع هدف كرها هرضا

  یلاع ر یسهلاوح . ردیالوقیمیمرتو ریمعتاما . ردشما مده یراورابو -

 E 2 لور ا E شلوا عقاو هب رغ ندقرش هرزفا 0



* 

 یسهمتحایس یلجایلوا - ۱
DDE DIE DIE RANITIDINE 

 رامعم هج وق یسناب . ردشعا نایع یتسالوط دب هدشیاوب انب داتسا . ردلالح
 ردو یحرات هرزوا یسوف هلق . ردهتسوا نانملادبع ن نانس : 2

 .نیلاملا توو یصقالادحسم  یعرا یدید یسدق فتاح .
 هنس ٩6

 رب ۰ ردبرغ ندتعاخ طقف. « بی یخد عماج یهدنشاب یرسج هنکرا
 هردو ناوج « هربقفوینغ لاص الاوودغلاب لاسو هام . راو ینرامع رب و هسردم

 رب هنشاب تآ یهو نغور عمش رر هعاحوایهو هراب نان ریو ابروچ نح رب
  2مس ریعو ۳ هدنصوصخ ناسحا هدارو . ردلودىم یتمعن . رولبریو

 ردلوذم ید یسهدرزو یسنحو والب ینس رب هدهعح هلل . زلدبا قیرفت .

 رب . ددراو یاییص بتکم ددع یدب . هدیا ماد نادودلا ضارقنا ىلا هللا

 یاتسدب .ردراو یناکدردق زویحواهدنسشزاح .راو یاحشوخ « انب نشور

 " هرولوا راس رب هدنمسوم رانلک هداروب .ردفوج یعاتم تمیق یذ هدهسا قو

 هحکک قرق « نوک قرق ۰ ردروهشم هدمجو مور ( یرازاب رفص ) كزاغروب
 اغا دم یللوقوص ات هدنرانک هنکرا رهن . رولوا راک مبظع بولوا ارشو عیب

 .ردرلناکدراونازح بلک ندشالح زواحتمکرهدنفر طرهش ردقهجراوهنیرمسج

 یهدنشاب رازابوب .ردز اما راو هدیراناکد ریکراک نوا راناکرزاب اقنع طقوز 
 ییدتیا انب هدیناع كالم . ردیسانب كنانس رامعم هجوق روهشم یریوک زوک
 یسلوتم یابنالوا لصاحندرازابوب ۰ ردوب هدیربكميظع رسج ددع شعب
 «فیطلیماوه لرهش .ردیا فرص هنبرب نالوا بارخ كنبریوک بودیا عم

 ردروهشم یتا هرتو یسوزوقو یوبقءرومعم یساججابو غا .

 هیوشراق وشراق لاثم هعلق هرجا میظع باب رب - یارس نابراک كزاغروب .
  ۰هحهداس تولوا للروخآ « یلکلهود «یلمرح . درک نا قاحوا

 قلنابهکت یرانایهدید امناد هدونق . ربلآ ناوبح هدایز ندکس چوا یروخآ
 .ندنفورلناهدد . رول وا دس وق بوللاح هناخ رتهم هدوش اشعلادعب ۰ رلردبا

 هسرلکرفاسم ندهرمشط هدلبللا فصن رک ا . راراتب هدنید وق بوقاب رللیدتق -

 هسلش ناهج اما . رارربتک ماعط رضحام . رارلآ یرجا بوجا یوق



 ۳۹۹ زاغرو

 قلا یللا زو + ردک اع یو هرکس لا روا ۰ دیو ام
 نوکر جا یرلهناخ <« یهحناب یلغاب « یلەناخ زود ید هدارح عساو . . رداضق

 یحوا . ردبارحم شب ۰ هلسح یا | . ردرومعم رهث یلوتروا ها تمر ِ

 نا ماس ناخ نابلس یاب( ساعات د۶ او کک
 تبامنوشمرع هدنتمدخ تلود رو شا كاریزو-هنس قرقهناخ دا صو "
 صالخ هلنصو یلتاق . ردشلدنا دیهش ندنف رط یلدح رسر هدنهاشدان ناوید 2

 ناسل هدفصو . ردسساس را كناناد ربزو لوا اس ز عماجو ردشلو 3

 هرطق ندارد هقاطلا ردق لع نکل . ودرس راش هاوج كلکو رصاق
 : لهدا ر رحت قرهلوا هرذ ندشل وکو

 یک هاکجرفتو هربسم زاملوت مارا ندهربثک تعا هدننورد كرش الوا .

 بولوا لئاورداش «ضوح .هقسق ؛یعرح لص هر شط . ردهناحشداعرب

 .ردشلوارادهیاس هلراجاغاكرانم ئاسو هناتسکو رعرع «ورسو رانج زو هچ 2

 دحج بودا ناحس تعاط هدن ۲ ناملسم تعا . ناکدنورو هدننآ عیج 2

 ۳ رو قرار - كات نر ارش هدنجما مرحوب .وداتشو فیص . راردبا نادزب

 رنابموم 2 هرزوا رلهفص « رلهرخ « رلهفص ناب یسهعئرا تاوج « زما

 دام کوب هدننامع راد . ردراو راتوک رم تاق رو نه با و
 ماج اها لاز هدیراضنا بوبا ابا هداوناتسا رکم - ردقو یا ۱ 8

 اشاپ میهاربا یشاوط یریذو كناخ ناملس هدنزوب چا كنسوق یرواسو

 . ٌهِق . ردراونا رب عماج رب راکسریشو منصم ندرلن 1 هن : عماحو ۰ هلوا ییماج

 لر د لا ناد زب رتاج دانغا لدی 3
 ناسل هدنحدم كنرانزور نالوا هدفرط ترد « كنار و ردم ء خب 1

 هعماحنورد نارومو فن « روالب ماج ۰ شوق نوع تربع یهدنوب . ردرصاق
 ۰ یصعتسم توقا هدنناوجو فارطا . ردیا رونرپ یفارطا هجن ربو ای

 .: ننبح : یراصح هرق دما ۽ یگرف هللادىع < ید زباب خ حسش « یجس صم صا : 2 3

 ۱ 1 ررر یر, یھ هارلنوب . ردراورلت نع مالک هاب راطخ یلج زر جودو یلچ : ٠ و

 .رحسو نوزوم اوکه کر ردراو یسهقبط نوزومر, كعماج . ردرارثا رادتمیقو
 رو 5



 ر 2 هن و وق 77 هح م

 دو . ردقانوق رب هداسلک ق رق هدنلامش . ردقان وق رب یغاط روف : : هدمور

 2 . .ردتراغ ندرابوک زومعم تیاغ یفارطا . را رد روا

 هاج ( یرابژ هدد ناڼع ) هدنتمس یجشرپوک س یراهاکترابز یلروج
  یلولا) ۰ رجلا تراز بولک هلرارذن ندنراقدلوا دقتعم هتاذزوب هدلب لها
 . هدیلروح ر یدراو هتتشم ۰ یدرا هرق ۰ ردندن رپش هرو ( یدقا یش

 ۲ ی ا لات دقز هاب یدقم -. ردنوفدب هداف هوا
 قافلا . راشمروس ربرحت رات لوا نوکی لا ندنراتافوهیراطخ یدنک هید

 بولوا موخر نکیا یسردم ترامع ( یدقا یلانوزوا یلوملا ) . ردقوج

 ةدثدح ئ فأ وم « لضاف < ا نفد هرزوا هارهاش هد رف هسردم

 ۱ EE .-شعا تاور م اک

 9 ِ روس هلردک هر تباح قد ام بودنا رس ماع یرهشوب

 . هنسبرق ( یب نالوا ) هلبا روبع ندیریوکشاطیهدنسهلحم هرفک هدنبرق هعلق
 رب « یهناخ زوب + كدلک هنسهزف (ناریدشراق ناخد ) هدتعاس «ندناو

 . یرانوک شىق هدنسارآ زاغرویو یلروح . ردیوک رومعم للاخ رب « یلعماج

 7 قالار روماح هاسهدایز یارو ناشق ۰ ردلزنم رب لوس كالتعاس ٩ ماع

 ۱ و رر ا غ تروا

 . یلغوا وا ) بودیاب اب یلارق نوردبا یو ب زاغروب علق فاتضوا
 .- هثیلآ هکردسشلوا رومعم ردق وا نامزوا ۰ ردشلبا هبه هلارق مان ( هنآ
 ماا بوبالشىق هدزاغروب هاک رولوا نک اس هدننارس روفکت هدلویناتسا هاک

  یراثآ كنتبزومعم کسا الاح . یدراقبج هغالباب هنیراغاط هجارتسا هدراهب
 .Ê و یرهشوب ۍساشاپ دی روهشم یللوفوص كنا ناخ ES . ردنااع

 ٠ یزافهدننشرات ۷۷۰ یحتاف كابا . ردشمریدتبا مده ینساتب راثآ کسا هجتدیا -
 1 : نایزاغ هر » ی E هدنحتف . ردیزاغ راکدن وادخ

 ۳ یخی ناتا حتفلادعبو شعد « )مدیا مده بودا حتف قاراش

 . یللوقوصهدنکاخ یغاحتساسدلک قرق . ردمولعمیرلانب رثا هدرب زویه اجماج -



 ۲۹۷ ولروح
 رصص هه ی مع» صص مع یوم مع یوم هوم یوم یوم یوم یوم یوم یوم

  Eیسهکتناطاس دما هحهرف )۰( یسهنکت هفلخ یدع) 1

 ناخددع ۱۸ ۰ رلزددح وت لها هی رومشم رادو < ( یسکت هدد دواد)

 یمظعرازاب ءرک کیا هدهتفه بولوا سارع تف ٌکیوح ۰ ردراو یطع

 اارس ناخ ترد .. ردرزوممم .الماک یراناخ روک یاود دا ا
 هداز یهقات ) . ( یناخ یدنفا دا ) هدنشاب یشراح . ردلنوشروق

 ؛ ( یناخ هداز قاحرومروب ) ۰ ( یناخیئاب هطوا ) هدلوب افارضخ ۰ ( ینا
 یا هداز دّواد )۰ ( یناخ هدد نانع) . ( یاخ لغوا قولبوق آو ( «

 ) شاب لزق ) ۰ ( ییاخ هشب ینطصم یدنلعن رطق ) ۰ ( یناخ یلج هللهیاده
 یعاح یا . ردرلبامل نامهم روه نا هدد ماسح ) ۰( یاخ هداز

 ردهتفچو فطل یماوه « یمانب ( یا نوتاخ هیاد ) یجشرب . ردراو .

 ردهتفح هدوب , ردکناخ ناملس ( یعاج ترا ) . ردقاروح یەو اما .

  0ندتاعآ . ردراو سارا نادناخ ضاع ردق لا نم رب
 رادرس « یدنفا یاب  یدا یریغ « رایدنفا هدازیمیلع ۰ یلج هداز یسمش

 یاتسد ۰ ردراو ی کد زو یا. روزا روی را دا یبارآ « هشل ىلع

 ندنراقدلوا هدراناخ یرلقوج رب بولوا دوجوم امام فرح لها « قوب
 اما . رددوجوم ایشا تمیق یذ می . ردشملسک ناتسدب ررب یاخ کا

 روتسم یرلرزوابوشود هنبناح كمبظع هارهش رب یمسقلزوک كنسوشراج «
 .شیشودهتمسر, یبشراچ رللاق ۰ ردشمنشودهلراشاط ضاسیراماع قیرط
 اعر دس رار رب ند وا شرا یولتشراس اف ف ص۰

 یعوزواهدەهسلا راو یراغاب . ردفطل تاغیماوه . راردنا روم یوسراح

 هجهدرخ یتح . ردروهشم هدمو برع « مور یرتم + تدلکد حودم

 هدهن « رزکب-هسرنسقیتاق خا اک هن یرنس لاوغاشف ۰ یرنس لد « یرنس یلروح

 هکردیک ااده هرارابد عیهو « هراهاشداب . هنسهشیرف ماش هده .هنیرنس یللدم

 هدنزلارخلروحاربز . رز راز اکیا کت یو موا وچ ا
 لرازنحو یداو لوا یبهلح . راو رنو وق كس زو ه هڪ هلراوروس

 تاغیلخ هلرهشو . رلردبا لصاح دوس بوالتوا ندنراهزا هنوک كس هج



 ۱ ۱ ا یلعالوا ۳۹۹

Eادب ا نا تقونآ ۳ ات  

 E ات بل ی دق شخ رات تک تک فتاه

 ۰ 4۲۸ هنس

 طخ ىلج هراوید یور هدفرط لوص نکررک یرجما ندنسوبق عماجوب
 : ردیحرات ریمعت شملزاب هلا

 رومعم با عماج هب اهورکش غرا یدید یرییسا بودا اعد

 ۱۰۰۲ هنس

 یسیردتلاراد ددع کیا نوا ۰ ردیلتیمهریک ( یعماح حتفلاوبا ) هدنجا یشراح ,

 یس ( هسردم یینوشروق ) ك.اخ ناماس هدنبرق یماح ترامس اما . ردراو -
 نیت هد ارج ندفقو بناح یرامامسرد « یسهلط . ردرومعم"

 ا نابص بتکم ددع یعرکب ارل ا ماودلا لع:یرلهنعم فئاطو یاس

  یاعط هعفد ییا هيمو هن رفاسم عج بولوا یرامع ییا . ردراو یناوخ

 : كولم عیج هلغل وا عقاو هدر قالبات . ردقوح جرایم همشح . ردلودم

 2 باسح ی رخا قرهلوا زحاع هدهعا عفد یشطع كمللادابعو قس و

 .٠٠ ردراشمردتبا رفح یراجترهص یک ویق هجا رهش .بودبا فرص لام

 . . عیزوتو میت هرلهمشچ بولکج یوم جدیت نفرت
 5 ۱ :نزولوا

 .: ردوش یخرات ناخ ناملس میدق همشچ الوا -- یرلهمشچ روہشم

 رب هایشداپ و رحبلا كلام تارا بحاص نامل س هم

 (رثوکلا هرجا ) یخراتیدلک " لوبق هدا هتشپب یلامت قح ۱
 ٩۲۵ هس

 یفتس درو ) ردنرابع ندهراج نيغ ددع جوا ( یسهمشچ نیداقهیاد)

 (همشچ یا ) یهدنسهلحم هرفک ۰ ( یسهمشچ ترام ) « (یسهمشچ اغا |
 . یدنفا مهار ) یسجهحانزور كمبار ناخ داص هدنرف کا ترازو.

 . هریاسو ( یسهمشچ اغا ناملس ) یسادختک لوق هدنجایشراج ۰ ( یسهمشج ۰



 ۲۹ ۵ ولروح

 _ )۶ ۱۵<۱92<9۵و 9£

 رضمو دادنغب « یتلاغا یرحکب ندنسەلاع بصانم كنا لآ . ردنوفدم

 .ناسحا ینلاا هرتسلسهنسبدنک رخا بولوا بایماک هلا قلماقمغناف « ینلنادوق
 لق هدرواسو یسودنک اضا دم یک ا یو کک

 . ردشمریدسا نفد هارو هدینشعل ۰ شمردنوک هل ودرد ینسهلک كرەرىدتىا 3

 ردبا روبع نارق نادالآ و رومعم هرغ بناح بوقلاق ید ندارو
 ۰ هدلک هنسهعلق ( روح (

 یف كلبا . رارند ردنادام نب وقاب یساب - ولروح میدق هعلق فاصوا"

Ve 4 7مده رار هر ىستەعلق . رديزاغ راکدن وادخ یحاف هدا هدنحرات  

 ۷ ندقدلوا دهش هدووصوف ا شش وفا

 اخ دب زباب مرب دلم هدعل . شنا هف رصت تسد بودا ممد و ریمعل هر 4

 ا :

 كره ولروجیرلانب رثا الاح . ردشعا مده یراودورد هل كردبا حتف
 هتردا . ردشُما حنق ناخ دم ناطلس حتفلاوبا مدمب . ردنااع هدا باور
 ندب رقهراب زون وا یسهبحان .رداصف فرش قله ی 0 رو نر یا

 : یعولل وق یرحک ۰ یسح < < یدادرش یرحکی < مات ۱

 ِ رار د ناروا ا اس هدقدلوا نون اه رفس ِ ردراویرایخاسپ

 تیمهریک ر دق كيب وا هلج . رازضاج هيد كب یالوا ناروا هدهوروچوب

 نواو سم ەل ش نوا a ٠ یسهناخ اس رز قا یناتح ولوتروا : 3

 o ىە یاب یدارآ. : ی رلهلحم مالا . قولوا ع فد ړم نو

 :هحورف « « یسهلح هدازساع 3 یسهلخهداز یک, یسهلمیدنفا نیدلا حاصم

 هده .ردرلنوی یراروهشم .یسیرازاب نودوا « ینهامیدنایطصم
Be. E 1كلام هبهریثک تعاج .رونلوا ادا هم ةاللص هدر جدا اما ردر رقم  

 ر

4 
4 

 ج

 . . .یسا) . ردلتیمهرک (یعماح ینو یا یهیارآ ) . ردراو یراعماج
 . .,ناهلس تامل ( ییماح ترامع ) . ودراو یرامع . زدزننوشورف ي

E3 ۰ ىلەرائمرب ؛یلهفص ناب هدنفرط یسومقهلقیلابیز مرح ءىلبلاع هق  

 ا و خب نالوب ررح هدنرزوا یسوش هلق : ردنشور ی



Af 
  ۶وممجیپ 3

 رفد کرار راقات راو 4 ا ا کا هاشاپمساق ندنساکسا ۲

 .راپوطیظع هدنسهلقیفو یورب نزخم یلنوشروق هلنوربیارس بولوا یچما ِ
 یراود هعلق هدرلاروا ندشیدلوا تبشخو فوخ هدفرط رچیه بولوا

 هملق ردق هبهجناک هبیرولیس هنب ات هلی مرد بل هنب ندهلقیدب . شیاقوب
 یسهملق لونناتسا ییدمش هدرصع لوا هرزوا باسحوب .شعاراو یراوبد .

 وب كردبا موج رانمشد ندنلیا مور هرکوسص . شعا یک هعلق چا سوراری. 
 ي دارج نوا یرولدس مهلک هددص . ردراشملبا کو رب

 .ردعماجولوایمسا .ردیلمرح مظع یلهرانمرب ( یماج اشاپ یربءرق) بانسی, 
 ..زدندناسن 2( هنعهللایضر) قزدصاارکباب ترضحو ندنسارزولوا ناخ ماس .

 ..یعخلپ یا ید یار نر هر جا ر لاع هم رک تاج

e کمو ماعتلاراد < یسهتسردم > Ea ردقو هدزاد رب چیه رادو ۰ 

E ندنوب . ږاردروتسم هلیا نوکلین صاصر راهرومعموب هلج بولوا یناییص 
 بولوا یناخ رومعم ددع یل نوا رکو ربغص . لکد مولعم یعماح هقش .
 ردیلوشراچ ( یناخ یلجماسق ) هلجزا . ردروتسم هلیاتیم» رک لزق یسه ۳

  ۱ aرددوجوم تمنص یه هدشجنا بولوا ترابع ندناکد زوپ هج یسوشراچ ..
 .یخد یلچ ماسق یحاص كنوب . ردیدنلمن یسجراک بلاغا هلغملوا سانرم
 .بولوا كناشاپ یو یرب : راو نام ددع کیا ۰ ردندناسن اشاب یرب هرق

 یرایحناتسوب بولوا یسهحاب راکذخ هداروب . ردفطل تیاغ یماوهوبآ ۰ .
 هات ا با ته یوا روی قار اردزاو یداتنا هاب ۲
 فلکم ااا تاقردنا ناق < ردرظات هلق تای یرهن زور سرااری 

 تار و 1 کد هد كةل تولوا ىلغا فرط قر : ردراو

 .نوزوا لزوک چوا زوتوا كناخ ناملس هدنرزوا یو یلروچ هدنناح

  ۳ ۱ا طقف : نده یرارکبولوا ی هغالا هجرک . راو یسورپ

 فدا ا ا ید ر هدفرط ریش ههنشاب چو نرد ردا مدام ما اب ۱
i ۲ ردندنابشانکب یارقف هدیرایدنک تولوا نوفدم هرجا E, ۳ رو 2 

 ههدنبنج ابب یدعس هدنجا هکت هدنشاب رسجوب ( هداز اغا ردیح ریزو) ٠



 اول NDE DE )یک DDE REDE DEDE DE )یو )یک )ای )ورک و92 BIE BIE و

 بوبا غوا هنتسهعدخ یراترضح دیزاب مریدلس هرکوص . رد شهلا طض

 هبهنرداو هسور ید تما هج یخد یروفکت لونناتسا هنرزوا كنو

 وشراق یلاها . یدقارب یلاخ نددم تما ید ییرولیس و بودا ین

 هرزواتناتم بوداالبتسا ییرولیس رامور هدانئاوب .رایدک هنفرط یلوطانا

 یرولس هلیسهطساو اشاب دوش یو ناخ دم حتفلاوبا هدعب . رابدالبا رومعم
 قلهقتا لا زر ہدنکاع یناضق یوا ردنا ےک د

 یقه ٠ راو یسح «یراد رس یرحک ۰ یر تو یسشایوص < رداضق

 . قوج یارشاو نابعا . قوبییقنو

 نیابر را لا هدناجنابس میره رخ یر واست هدف لاا

 : یسلق یدبقرق . ردانعر هعلق رب شلدا اس هدلکش عل رع هرزوا هتشپ

 تولوا مدآ (۲۵۰۰) یعرج رادام اراد . ردراو یسولاق رب یاس 0ا

 هناخ روتسم هبا ترک دوو یعدآ ( ۲۷۲۰۰۰ ) نک اتش هدهعلق نورد

 < ناخ . راو یعماح راکنخ هما نداسلک هدهعلق نورد . ردراو یرومعم

 رظان هیابرد ینارس افا ردیح ندنرایارس . قوب نالف هجاب « غاب « ماح
 . ردانعز یارسزب امتاھح

 « یلغاب ( ٣۹۰۰ )و هلح یدبنوا هدارد بل س یشوراو كنرولیس
 لال اةقبقح . ردکچد یسهلرب كلوبناتسا بولوارمشرب رومعم هل هناخ یا
 یسهشوکرب كنسهعلق لوبناتسا یرولیسوب هرزوا یلوق كنخرات ( ناونب)

 .ردراکشآ یرائآ كنراراود هعلق ردقهبهحنلک هلع وب ندلوناتسا الح بولوا ۱

 یمهماقسوقرت هدناحاس زکدءهرق یخد یسهشوکرب كنیروس لوبناتسا سا
 نداروا بولوا تعاس ربنوا یسهرا كانسهعلق سوقرت هلا یرولیس ۰ شما

 قدنخ تاق یدب ؛ یراود هاف تاقیدب ردق هجا هتسهملق یرولس
 هدیسشوکرب . ردهابو یهاظ هلبرلورابو ج رب هدراربكم هعالاح یراصح

 نداروا . شعا هعلف سورو هدنلحاس یبا مور كش زاغو کدو

 درهک ندشاطکشب ٤ ىا یراصح یبامور < ىد  هسارط

 تم . شعا یراوید : هعلق لده هحنلک هننور نزخ ین وشروق ید
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Eوب یک  
 O رس ی ر ان ۱ : / ۹

 و  یهماتتحایس یلچایلوا "۴

 به . . ردلیمرپ لر هوج ندلامش تنرپوک ریو و نان ندحرق سوق
 ف . ردیوق ریسچ رب شفلوا اس هللا شاط الحجم ۰ لقبصم « هدبنشارت

 ۱ هیطخ یلج نسح یدو هدنرزوا ماخ صم ضان ر هدنسهنروا

 ِ نا لا لس ناطلسلا ناطلسلا نب ناطلسلا محعلاو برعلا كلام ناطلس )

 رجس a .ردررح یراح را هد ( | ۰:۰۰ لا ناخ ناماس ناطلسلا

 زوو را ار هد را
 .e r ت یدبای ۰ نامز لوا ییاده نخرات یدید

 e 1 ۹۰۳ یی

 ناطا س نسورپوک ناماس لماک یدلیا » : یناده ۓرات رکید
 ی ىو هبرغ ا تا ندارو 4 « رج صامت 0 : رات ر 6 ۰]۲٩ ردها یللا زو زکس ك : ج وا شم كوب ترد نوازوب رسج فراصم

 E . لدلك هتهملق ( یرولیس ) كردبا روبع هرجا رلارق نادابآ و

 ا لعوا مال یوولیس کدام نب وشاب یتساووب -یرولیس علق
  هدایردبل هعاق ۰ رداتعر القر رونلوا دا هرزوا نانو ناسلو هلیمسا كنا
 . حتف یارو هبا نوخیش هرکوص ندهنردا ناخ دارم یحتاف هنردا بولوا

 بودیا مزټم E لر هدنساررح ورا صوق هدعإ ٠ ما

 ر یرب هدنمسا ( یک الب وقیشولیم ) نکر ردنآریس ات ربع رظن رها
 هلا كلاب شولو ر و ضعل . ردشعا وش یرادما *یزاغ

 ۲ شا هرا هر هجا وال تنوع کر رد موتا دیش بولک

 ۰ تسد ابولوب هجرف فرط فرط بونیلاق یرارق كرافک ءیکوص ندنوب
 i كردبا هرصاحم یحد فیرولیسوب نودا السا یرلهعلق نالوا هدمالتسا

 ` نیس كاوبناتسا ناخ دیزیاب مریدلب ۰ هرک وص . رابدلآ هنیرافرصت ةضق
  ردق هتیراتمس یموف مرد 6 یمویانا یسوق یعهبج نودا تف هلا حاص

 . نههمکحیس هکت یک رس و یاد یعماح لک بولوا هدمالسا تسد رلرب

 ۱ را هه كموح م هاشملع هدازبش ید یتسهملق یرولیسوب هنس یفیداوا ۱

 . ردها ۹

 ر

 ےس



 ۹۱ هحیکح
IE IERIE RIESE BISیک ( DDE KDE eI NIE 

 هليا اردبل ندنسبحاون ولوم بوبا هدوب  ریک ةجمکچ فاصوا
 ۰ یلراس همشچ تایح بآ « یلجتب « یلغاب + یلابیز نخ كيب هدرح رانک
 . ردهبصق یواح یرلهناخ رومعم یناتحتو یناقوف . یلوتروا تمهرک هل

 ادختکندشدلوا نقاب هلوباتسا . ردراو یسغاص . یسعابوص .ر

 . ردراو یسهعلق تارخ هدایرد بل . ردقو یرادرس یر یرب

 ددع رب نوا . ردیسانب اغا نانسرامعم ( یدحبسم اشاب دن ) ندنرلعماح
 ؛یناییصبتکم  یسهسردم < ورا د رورو قا لئوشروف کو

 یهدننج ان رانچرب هدنادیم کهدننکوا راناخ . ردراو یدازابو یشراح "
 مالسلادبع ) .« روک با هناهج یدقا هغه : ردو شرا ل

 هلا صاخ صاصر شلوا رومعم هلسردموهللط . نیس ( یسەسردم

 یاعطالاراد لوذس یتمعن همکنورو هد ۰ . ردرومعم هسردم ر

 ددم

 یرانکد یرادقم هبانک نمو رومعم « ینابص بتاکم « یراماج . ردراو-

 هردمظع یاس سلا نا كس یازس نابراک لوس یهدسرف هتک . ا

 هدنفاصوا راهیسم هدلوادلج فاصوا كنسهرحم . ردفطل تباغ یساوهوبآ

 کیا نوا ندارد یسرا كنهحمکچ كچوک هليا هجیمکجوب .[۱] ردررم
 ندنفارطا ۰ ردما هطاحا لىم ییا نوا دادام اراد یمرج کو . ریل
 ۰ یسهرد یلدازا یرلهحلشا . رولوا تصنم هلوک و هرد ددع ید

 هرم وب هداتش تدش . ردسهرد قدوق  یسهرد شاقناباب « یسةرد هطاتح"

 سما هقتش كلوک . ردهجحروش لهس ۰ رولکود ه٥ ص ص با ارد یو

 هدسآ هدنشاب مسج زدراو یتما لوک ینولاوق یرسکن . ردراو

 جابندرلکوب بودیا دنبودبق یرلیمارح و ینمالغ قاحاقو ینعاتم كنهدنورو,

 كنهریح وب . ردحودم هکرولوا یتلاب نالبب « یینلاب یبسپ هدنلوک ۰ رارول۲
 « ناخ ناماس ناطلس یسناب كليا بولوا یرب وک رب اربع هدنرزوا یاب

 ات موم نیا چیو ردا ناخ ماس ناطلسم یممتم

 شکچرب هایت یا ت یز وک ره بولوا یلزوک یتا آ یرکی
 هفیص 4۸1 س لوا دلج [۱]



 E نا یاو ۳۹

 5 هربشرب aE e 2 رفص ٌهحمکح و ریش فاصوا

 ۲ هدنامزلوا .ردکم طامردقلوا اما ۰ ردلیم يدبعرج رادامآرتاد < رده ریغص-
 . رات یشادنرق ه هدکدتیا ترشابم 0 یسهعلق لوشانسا (نادام ن وقناب ام

 یر هنوط - یدا رصع د رف هدهسدنه لار (ناوس) یحاص

 ؟ كن هنوط الاح هلبا مدا كب زوم هرک شب سا :دهعرد یا هاوتاتسا
  لوتتاتسا یرلمغل هنوط هده یدب بوزاق ندنرالخ مان یل هت ,(وفریمد)ر
 هتشلا.» كر هلک نابدامن وا یشادنرق بوربتک هج مان (یلدازآ ر هد رق ۰

 ¢ رارربتک بودن ندنحاص یک تروع هتشيا . ریدر وب وق یهنوط هدلڅ و

 ا د غا ج نورک هلویناسا یره وغ اد شاو

 . لدازآ روک ذم رارکت ناه نکیا شلوا طولخم هیابرد هدننبرق یسومق هغل

 « هدراصح راکیب ۰ هدراصح هن هدنبرق اسیلک قرق بولوا بلاغ ندنسهیرق
 وسو كحوکو . رولوا رهاظ یمسقررب هدنرانامرکدهنود هدنبرق یداوارب

 ,ردنهاظرلذفنم ییدلک كنهنوطالاح هکنوح . رولیروک یمسقر هدراهحمکح

 . راقچ ندهربم وب یرافلاب هقیچو نیسم « هنیروم صوصخ هیهنوط

 . نکریروطوا هدنسبلاب اغا دوم یلویق پوط هدنلحاس یلوک هجمکچ هرکرب
 هده هناخ هاربا ناطلس بودیا دیص ینلاب هنیروم كچوک رب رادایص
 نوجا كن | . ردراو یذفنم هن وط هدهدارو هک یدلوا ادرک

 . ردنلزنم قوارب یسهرا كنم ربح وب ا زکد لصا . لکد یا كب یوص

 هارد اادیعاا ندنکدلبا نایرج بولک رلهرد هڪ 2 ماکنه هب هرمش وب

 كناخ ناماس یساسا كی و ردزاو یربوک وب مسج هدنرزوا بوقآ

 لا م ور ندلوناتسا یسارو . ردشلوا رسام ه یا ناخ ماس ییاعا هد هسل۳

 كنربح وب ۰ ردهسیظع تاریخ بولوایرم كماعوصاخ ندیک هشرارابد

 ۲ .  .م ركل لا ۰ لغاب ناداآو روس یمجزوچ
 2 ی ا یسارالب ھام : : یسد یهام < یسهامرام حودع

 ` وبا روع یرجچ و هربخ كردک هونج بناح ندهصقو

 8 . كدلکه نت عك ةحمکح )

 ادم



  rd fتحایس هنیلامورو اشایدجا کالم ۲۸۹

 یرللاحو اشاب دمحا كلم . یدلسک جو جره رهش . یدلوا هلغاغ بوناق

 نوک شهلا ۰ یللا» : یدلیوس یرلزوس وش هدنقح اشاب شوایس هحشدیشیا
 دیهش ًامولظم ینسهدلاو ءاشداپ ییا نالوا اند ما نوجا قلوا مظعاردص

 یتسانا یراب بانج ناه . زالوا رادروخر و حالفا اشاب شوایس . یدریدّتبا

 ! هراتروق ندنرازو هلتمالس ادخ . هلوا عاص كب ناسحیردارب بویعالعآ

 هنوخ رب ساط ندمالغآ یرازوک كناشاب « . یدلوا رزو هدهطرو مظع

 شواح رشاسم راج ددع نوا ندنفرط اشاب شوایس ینوک ییستریا . یدنود

 سما » اشاب + یلیدلبا ماریاو حالا هد « كسهدک هنتلابا یزوا او بولک "

e 3یراغوط هدنروضح رلشواج . یدرورب « نوستیک رلغوط زین < ردکماشداب  
  هحیس هلس ید رقح . یدریو ناسحا هراشواج تورد وک هل :

Eا  

 هناا یزوا هلا اشا دمحا تكلم لو زعم ندمامضعا رد ٠ ٠

 زیتحایس هناا مور ادتاو 1

 .دواد هونج بناج ها ملا مسب نداح مان رلیحوط هداوبناتسا الوا ۰. +
 هنسهبص ( نیخص ةحیکح ( بو یارف رومعم راس. ینلشاط و یتسهاب اشا 3 ٤

 :هدایز بولوا هدایرد بل یسهعلق ۳ ردتاتن ۱ نا یولوم بوبا . كدلك 1 0

 هرزوا راب ییصن < هدزود نصا هدر لحاس هلا ارد بل یرهش ۰ . ردبازخ 2

 تنور نارس لوس تاج با ها: لعاب لفغ نو را
 .یلهرانمرب (یعماح هیکت) هدنشاب راب . ردبارحم یدب نواهلج . ردراوایوتروا

 E دیتا رک مالساادع یسهسردم . ردعماح ر یلوتروا نوقروفو و
 5 ۱ - لوتروا ه هبق هتشیراح ۰ لئوشروق « یلراتمرب ۰ كلام هبءمشک تاقا (ییماح

 و 3 نایص تکنو ف تب رک راک ددع نیا + مای وب ردریفص عماج :

 اشیا عتاد هدزوا ارش یساطلس ق . ردراو یناکد ردق د زوج وا

 دات و و مد دلاق شاط ض اس ایارس یراماع قلرط لح

 یر یا رد نا



 ۱ ES E ا یلچایلوا ۳۸۸
NIEیوم هک وی صمیمی ( RIED9 )ووک )بوک  IERIEدمو صج وممج هم صجص هم  

 . رلیدامراو د « داک زابم » بودیا ار وا یسوق اخر هیاشاب شواس

 نواه ا ا صاج نو یا .«ییاوا ماتم كب اشا شواس

 هعزوا ۰ نیدوب « دادغب : رصم ماکس :اشاپ دما تالم مالال مت » : یدنک
: 

 1  هبملق الب سر دیا دام ین یف ۰ . ردمشجا ناسحا یر لدار ااا

 ا اشم یتلاا یزوا ید اشاب . « كسهددا ضرع . . ردشهوا هقدص

 حا قاطوا ریو هود راطق یللا « رطاق راطق یللا ء نوبل هسک جوا

 شوایس مظعاردص ندنآ بوراو هعادو ههاشداب ولتداعس اشاب . یدنلوا

 ۰  ناربح نروک هکریدتا قانشا یلقح ردق لوا هلیرلرب رب . یدنک -هیاشاب

 ۰ 2 هدعب بویلی وس رازوس زیمآ تحیصن هجرلکی هتیراربرب . یدلاق
 رومسر ها نو هسک یا هناشاب مز اشاب شواسب ا یدلک روحو

 همالسالا خش ا عو بوشووا هل رار ر. ېدرو درو

  یرغوط ها لا مسب Eo قرا اشا ی ندارو . یدراو

 1 . كناشاب . یدتیاد تکم هدنارس مان ( راشاتوا ) بوقبح هرشط ندنسوق هنردا
 . هرلموط لرءردکود هناخرتمم ادختک دم هدق هلیرکسع هلو یرلغوط
 | شد صدقا ( ناطلس اق ) هحنیقع هلزمدفا اشاب . یدتبا ثکم بولک

 رش یتهتس ۱۰۹۱ ن ک رباپ و مزاول و تام راس بودا چ وک

 رم «هافلغرب هرجا لوبناتسا ینوک هنشراپح یجتتلا كنکرابلا ناضمر

 3 هنساغا یرجیکی « یعاحنس هسورپ هیاغا شاتکب . یدناق لوبناتسا بولوا
 3 شاتکب هدانناوب . ین وا نان قاسم ام ای لو یلج « مورضرا

 ( یرجک . یدر دشا لتف اشاب شوابس نکرلزرتک هللا دو دق ییاغا

 ۱ ی بوش یلالم رب ناف تاک یر یا فا لف یا

 یلج و افا ش انک كربانردلوا رلمدا هڪ اهدو یدربدلوا قرهروا هلبا قا

  ندنرلنیمز رعق بوللوا طبض یراکلمام عج كنساغا ی رحکو اک
  دوهشم هدتعاسوا هت فا ملت هب یاش داب هن زخ قر هلب راقح نتافد هڪ

 .م یدلبا دیہش ًاقوخم (اغا ناملس ود ) یساغا رازیق یەدلاو مک سوق ۱
 " رارازابو یشراح هدلویناتسا نورد یک جواب لر وا ءرزوا اخوا

 حب



 YAY ۶ اغآنیسح صیخلت هسرعلاوحا ۱

DDE 10هما دهن یوم دم مو هما صم مهم یمصم یمصم هم مهم  

 ندفرط یهاشداپ ترضح هرک جوا لصاما . یدرویلوا هتسوم هحوا
 توعد یناثاب تولک یشاب هطوا صاخ < اغا مع شاب < یاد او

 ن م هرزوا یطاف صن (ةکلهتلا یا مکیدیاب اوقلتالو ) اشاپ , رایدشتیا
 . عهراو هبیهاشداب روضح ندنجما یک روباجوب تولا کک ا

 رایج وق ەدەعفد ین درد هدکدبد 6 مهدک هتلا . ود دا ٌهوق تلا هموم

 ! زکلک هبیهاشداب روضح » بواک اغا نسح یثاب هطوا ساخ ا

 رلاغا » بودا ادخ دج اشا هد « كرو یرهماب « . ردقوب ررض ل

 ناسحا هرابنان رب اکپ . رایداملا « مدریو هرک يوا همهاشداب یربتم ن ل 7

 هسکررب بوریو هنسادختکر ليج وق یرېم هد « ممدک هتابار, . رات وسا
 » مرەروس رو هند اس یاب ثمهاشداب » تور و رومس تا ‹ ریو نوتلا : 7

 "یدال ندرزو یربم هتنیا» کردک بوف مر ی کک
 شه زد بوشل هدایز اهد نانو دایرف هدنررلکدند « ۱ دمخ تما كلغاد

 .زیزع مالسالا خبش بولیجآ نولاه باب ناه . رایدید «زرتسیا یللق كما
 هدراکرسو املع ردقیللا زوب كرپابدیا توعد هب یهاشداپ روضح ی رجا یدنفا
 شوایس یرهع كرد هرواډم بوراو هیرا ر اوه را ال
 ۱ لاو تارشح هجنفیج مرمذط اتا شوا هلا مظع یالآ یورو هات

 قسم بودا لف یرلمدآ یا شم نالوا هدزع رفد ناه ! هليا كرام ۱

 - لوا ناه ء رلیدتک ب نواغاد یلخ لجو رلدد « تست مظعا رو
 زو رشبتلا ر , یسادخیتک لوق « یتساغا یرعکب اغا شا کی تيا

 هز نوچ ! مآطلس » هدنرلقدشولوب ,بولک هیاسشاب رع نال
  هاشاب ود «قدرلبرف هلم کیروغوا کا + زکیدریو یرهنم ندا رک
 ندزیس هللا « رلاغا ! ۱ قاب » اشاپ م رب ادالعآ نولو رازو کک باتع
 قرهلوا معا رد ص یا ترد لوا بودا تلا نسح ل هلوا یضار

 صالخ هلتماللس ا دم ۾ كلا تمدخ نسح ناکمالاردق لع هنسم د 6

  هسکدتنا هن و هدکدید « كروک كرادت هزکشاب یریکندمش رازس اما . مالوا
 ا مع ی ىالا هلا اشر قر شالغا هد « كدتسا هزیداکی هنگ



 لایک 5
۳ 0 

 EE ES یاس الو 3 ۲۸۹

 ر«! معرف نوتلآ ذوب! یقزب ربلآ یرجما ینوش هرب » اشا ناھ

 كدلو هتشا ! نالا کک هینوک من هک سلکد نس هایتوف كنيدنقا

 . هبهجناک حارج پوراتص یراهرا كناغا نسحت لاحرد . یدقوص یرحا "

لد صا یسهموروت هنیرزوآ ماع ولغ حالسرپ
 ا .یسوف یارس بو

 ار و ناح اهذ e ا

 هڪ ا » اغا نیسح بوراو هنسه رج رلاغا زهقح SN . یدروج

 1  یلچ یسبع كنهناخش وط ندر, مدآ رب هکمدروک هدر گردو هد «؟رولوا
 از كناغا نا یدک شملا هنیزوما شاطرب لوس ردو یوموص

 5 ا یراص ! لغوا وا رم هرب ! نومام هرب « لاظ هرب » بوروط هدنرژوا

 نام یدتبا رارف قرهد وا هک و کیا نیسح یشاط بولد « ! کالب

 مسرس بوقلاق 4 هنيو یدلقیب هن بوقلاق هغابا یک شلوب تا اغا نیسح

  یسدافآیوشش لاتم رضخ مالغ مان نج راا دنع نکراقلاق هشود رس رس و

  بوجآ یوق هلجوک . رک

 كس N نوت هداناوب . رابدم وک هنا | یسقعف تأ ردق هنيزاغون ناکد

 ا لوق ا هلج و نایت ا وا ادخ تمکح

 یرات مظحا هاما .هاشداب ولتدامس ی زس ۰ كروس « بواک هاشاب اغا مهار

 .فطل ! مد هدک هه هرجا تارشح ماع ولغوب ! افا » اشاپ هدکدید « رتسیا

 زد وق هد » هلا مالعا یزلاح هلا هسیرت نسح ۰ مر,وا ی او تهاشدا هلا

 : 1۳ یرهم ن ۱ یا E ا » اغا مهار ۰ ۰ یدن وص بوراقح یارپم

 .مالعا لاح تاو راو ِه فو 7 تا وه یدعا 8 Jf « اشا ۳ یدبد »۰ مدلک



 ت /
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 MDM DIDI EK IE هک 99 کا

 Ea 3 یدنفا یتفم قءهربد كزغد قحا . ردلکد كمەمنكب

 ا هنالاس هرزوا یرلدارع ید تما هله . یدتیا مالس هرس ریذو
 « .یدردنوک هزعالسالا خبش یهدنمماجهیفوصابا یاغاوب . ۰ یدریدلاقینوتلا
 لوقعم فرط فرط هد «نوسلوا یضاز ندریزو هللا یه » هدمکیدند

 یغوط یرابا اغا ناسح نکردنا هداش ؟او هد ¢ درب و لو هباضا لوقعم

 ؟ زکسشلوا عهوهن نوا داسفو ۰ کک هر » هد نکر دیک + ۳

 تحصا و معو نامزیه هدیشرک هدفا هف وصاناو " "ی ران رضح هداز یاق

 هبهن زساب ؟ یعدمر دتا عنم یراهناخموپف ود « ردعو تی » بودا
 نوباه باب یدمش هسقوب .كراو هزکیرب یلرب ؛ كليغاد ؟ زکسهلوا عج

 هدنیارس ریذو . زکسرولوا كاله زکهاج كردلیدبا شتا راپوط ندنسههق
 ! زکسرلاق ناما ی هسرربوج یزس ندفرط ییا رکمع نالوا شا |
 ندنشاب كناغا ناسح یر ند کد ناه ۰ مدلاق هجرك له رقح هدکدید 3

 .هلغلوا زال اغا ناسح یدروشود بوقاط هلحوا ثنف وت یه راص بجاصم

 هدمکیدلک هحالصا یزس مالوا رداق هعالصا یراشام كهاشدایکیا « مالوا
 بودا قلزارد تسد همد ارب هد « : زکعزوو تن هد مت ندمشاب 2

 قلخ رئاس یعدنک ربتح ناه . یدشوتوط كاشاخوراخ هکمدروک هجروا

 قرطمو هلنساذتنا یاغا نینخ هکمدروک یا. مدروط بک ا
 . 7 نداروا ۰ رایدربتکیرغوط هنوباه مرح یغاشا انقرهریجاق هلبا جیاق هدعنو

 هدارزاو رانورتم هناب راقواصوم ات نام بول کرک ر
 . مرح كناشاپ دمحا كلم یغاشا شوق بوروشوا جیلق نر رب نار "

 یسوف مرح ینشع هدروخ مز ندر هح . رایدروا هحینلک هنکو | كنسوو ِ

 یی رحنخ هلا قاحو تعاس دا ندن وق یر بوقارب کو 3 ٠

 یشعن كردا رارف رالتاق ود راروروا هليا نوشروفندنارس اشا بودا امغل ِ

 بودرکس یغاشا شوقوب ربقح ناه . یدللق كرهنهلهید یرهالاباح هدنادیم

 نب ۰ یوق كچآ یوق ! مریدلی هرب» بولک هتسوق یارس مزب لالایف
۱ 
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 دلو هرانآ . كسهدیا طلخ مالکا ا ةر كال و هد
 همالسالا خش دلرهربو مالس هرلن ۲ . ردکرک كما تالک با ارادمو مایل

 عفر لیصحم نوتلا هرزوا زکیدام د و ندسو تسد بوراو

 .ممروک » هرکوصندکدتیا رامیاعت زیمآ تحیصن هح وید . كسهيد « یداوا

 : ی یاغآ ناسح ۾ رایدوقوا هحاف هلمح و یرلع دوداتعم بوی « یس

 .یدو » هربقح ندقداللوب هلبا مالس هاب ناروا یخآ همشحرسو

 . هقروق . كدک هلا هدواشم توا را نداغا ناسح هدنس ! مایلوا

 هحتاف بود « هراکوا ییا هلا یرو . ردقوب هنس رب اکس ندتسج وب

 E تإ ندمغیدلوا شورطم ریقح . یدهلفوا هنیرزوا وقح . یدوفوا

 ٍِِ نايم رد كنا بوک هلود هقوجرب و یسهقات یکدیرب بوراقبج یراتسد

 ٠ یتسیدحرس رب  كمالغ بوقبح ندنسوف یارس مزب هلبا اغا ناسح كردبا

 ج كوس كرد هللا ىلع تلکوت بور دش هم رک یجیلقالا هنتلا بوک

 3 هند یرل ەر دازعا رس ارز . یدیا قو مدآ و . مدقح ندنسوف

 ِ ۱ كردنا تاک هناشدنا تفاع ضع هلا اغا نیسح . یدراروسدنا ر

 هد زمکیدازک ال ابردرک اغ لوا حالسرب هرزواقانآ رب قاآ رب كم
  یسنیآ ناقلقو چیلق « شوجو هج ۰ زماع ندنسهحار لیتف .لاتج

 توج بوروک یارک تیعمح وب رقح . یدیا زملحس مدآ نادنسهعشعش

 .  بحاصم راتسدو كروك موقاق لباق هفوص هنامشتح تیا اغا نیسح . مدلوا
 .  هلیراراکمدخ منتحم یبا هرخاف هششا ناولا ددع کیا نوا هدندزآ . هليا

 . . ۰ یدراو هنیراقولصوم تسدبآ یهدنکوا نویاه باب كرءریو مالس هنتفرط
 3 «؟ كسردکهبهرناغا نود » نکردیک بوکوسیرکسع روباجیالارب هداروا
 ` ۰ یدنکنتبشا متعهد مردک هزکشا ازوژ مد ربا » اظاناسح - نابدید
 «٠ ؟ثاسریدهنهلیوس هزب هسراو كکح هللیوس « زبیشاب ابروز زب هتشیا » هدرلنا

 ا ويد « مرا يوس همدآ یلنغا مدآ یزوس ن هر » اغا نیسح ناه . رابدید

 AE « ردا مت مش یدب ندنراحما هحدا دصق کتک یرانا

 8 2 دارم ! رایزاف ر و اود رت . یدد « كسردا قاراکهزیهه
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 هنب یرایدک لاقح « لاق نالاقهدنسهتروا كرکسع چوا . . مەدابق یسوق
ll 7ا ہدلح اشاب د یھ نیاط هک هروا چ ماق هوا بولآ  

 نالوا هدهناخو یراشادلو اغا رضح یران اجاق هفرطو ..۱ هلوا نماهای

 ۱ بولوا ناتتسود ناتساد نامزرب لاحو . رانوسقوص هو شروق نچ اھا

 مانغ ندراحنس لبج . هریو هناخهبج هقحاولو میاوت «مناطلسناه ۱ هنایوس
 «. ردنوزفا نددح ناکورت . راو زمکفوت لمکم یرادقم كس زمشاللا

ikهماح لیدبت اغا رطح لئورف هقصوق نکردا نفرت ا  

 هباشاپ یربخ ییدتبا رارف هزشط ندنسوق مرح هلرابجهطلاب یتاشا بواوا
 .رایدرویب « 1 نوسالوا حالفا یهلا » بودیاعددب قردلزا اتم ییخهدکدلک <
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 . یدلاغوح هلداغ هدنکوا نوباه باب هم
  كقلخ ا » ضدنا اشا امدقم - اغا ناسح صیخات هنس لاوحا ۳

 رداق رک ا هدیرفآ درفرب هدنفیدروس « هلآ رخ مک ندنسهلفاغ ۱

 ست » بوقلاق اغا نسح صضلت ناه هدانا وا . یدبا یدامهلوا

 ةن لمروک كيلبا ربص . رارید « نحرلانم ىن أتلاو ناطیشلانم ةلحعلا)

 فک ا i  مناطاس هجرک ؟ ررتسوک تروص هت نارود ِ

 . رەەدنراروك لقع كسهلح كموقو اما رد رو رنهوژوالد هرزواییروس

 1 اش زا هدنغاقوص هناخ هج « ندوف ا مرح دک ردق ك

 7 هواه تاب ندوف رمد كوي کس يا < راهپسلنا « ! اه « روا » ندنفرط

 هرانالوا هدنکوا نواه باب ندر یرلاغا جا هج . راهسلبا روا هحتراو 3

 اما . یدزالوا صالخ نار ندرلن | نوجرقح ادخت راهسروا نوشزوق 1

 ددب نکردیا رلع» یخ هزس تلخ میچ بولوا مان دب کمان كلم كزمم
 . ماعولغ لوا بودیا ادف شابو ناع هلو فلت ی لوا لک. رانوسعا ۵

 یارادم . مهری و زوس هليا فل مالا زوس « ےہروک . ممراو هنا م
 ؛شوخ ر « اشار هدکدید ¢ كىملا شومار ۱ نداعدریخ ی ناه . . مایاموق .ندلا 2 : ۱

 . .كسجرابعو ,جحالطصایق نس اغانیسخاما . هبلیا صالخ هللا ! لزوکه

 . ۰ ردنامیالآرب رانا ؟كسمزمایب ی( مهلوقع ردق ىلع ساللا ماک) نس



 کک  یسهمتحایس یو ِ ۳۸۲۳

 e ی و یدغوف "یناشا ندنابدرت قو رده هلا اصع هنس یزانو

 هل الا یادص را رکت بودا دس ا باب راب اوب هت راو هنکوا نویاهباب

 مدح ا "یداول هلفلغ تعاس چوا ما. رایدردلو اهر

 دمت تما » ماللسالاخیش . شعارضاح یدنفازبزع )۳ هلی ااماع عم
 1 ماظم د هدبولوا هبنتم ندنا :یدلجآ هدنروضح بوراو هریزو هب

 يار اا ردقوب هن« : ماماس « رخ » یلاها هدقدروص « ٩ یی دابا
 كاله نلقدآ چ ه یدّسا" ح ورح .بوروا هبا اصع یهللاداسع ردقوو

 7 ۍسهلازا « لکد مزال یترازو كنا هد تما» هدنراکدد «۰ زدهدنسهمتيع

 ۱ هو غه دار توما ادعا یزکلاح ياشا نام - ردمزال
 0 ۳ » هک رایدروبب اب نابآ ءنلاعتو ۵ ٠ بیغرت هداسفو هنف یتا

 3 - روضح هک ناب زحتم هه "اطو هکراو مک م ف قولخ < لوح ۰ « لقاعر ندر

 ٤ تأ اغ هب بودی هلر طاخ لست هد ( قدلوا یضار ندزرس) هد نم

 7 یدقاب لیخرب هنسهمیرا بناوج هدنکبدد «؟ هروتک یخ ند ےس دا

 . نام . یدید « رک ےسرولوا ر ك رف « اطلس » هدبوقلاق هم

 اچ لاق ک -- سانجا یارشاوب «مناطلس» : کیدید ادختک دخ هدق
  نابنا « زدرالکد یرازآ مولواهودماوق لاج لا راز زارع رک

 . هراج هنیراعفر ك - رلنمهک ندنسهمطافو هعیرا ناتسون ۰ ناتسلک ۰ ناما
 ۱ ` یقللوق هرقو تاوعا رلا جرخ زول یدب كس الاح هدنارس مز هک ردوب

 ۱ شمروک:یتکتح هفیاخ وو ازرما كينتساد هدههاخ یتراق ۰ ردزاو

 ۰ شنلو هدرلکج زغیدرق ییدرک یلجاتص یهدنلخاد راجنس هدرکب زایدو

 3 وترا ا ںکرچ را زا تح كش جوا

 یسهلح هکراو یرااغا جا زوب ترد . ردزاو یهعلاپ زادنا كنقوت یللا زو
  «راتوستا دس یتسومق هيفوصايا . . مدا هنش ادا . زولوا کچ كم قلا

 ۳ هل راحالاس رایجناتسوب هرجا یوق ی ورس 1 مهری و ری ب یشابیجناتسوبندن آ

 E هلباهداسو ین | [كيچوا بوحآ یتسوف یارس زب ناه . ران وسا وا و

 3 و قرەلآ درا كقلخوب بوقح هن اخ هبج یغوط هن و اه باب
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 امدقم نداشاب یشیاو نداغا نیس یلالج ات نیدنا د در2 یفوقوم 

 یرارکیدنونلوا لع رزو . زیههتسلا یعدآ ددع یللا زو هرزوا رقد نلک ۳

 كنها هناتفو دانرف هد « نوسلوا مظعاربز و افت شراب ِ

 هناشاباغا یصخ ندنسوش یورس هدقدراو ههاشداب ولتداعس رخو . شیدرو

 یو زا یران و ۹ رد هن یلیصا كماعولع وش ۲ 3 ردنآماللس هاشد هاب ولتداعس » نوک

 یالا ندرابجدابرف و اشا + دک رد رو نوسلبا ناشلرب نوت 7

 لحسست ىلا 3 یک اوج و باب « .EIS یشاتشم رادسد 3 یرارایتخا 3

 بوقبح هنروضح كناشاب كلم لردىا دایر ةودود ید رانا بوربغاح ین ادا

 . رب ههتسلا یرادرتفد مو ادنیفکدق اما ۰ زد واشخ ندنس / ررو ولت داعس 3

 ندهدرب س هلس هام قازا ًه ردقو هاربخ كنس . زدن وزفا نددح یراملظهزب

 ۰ رايد د ۰ راروسدنا ۳ هرجا لوناتسا یوتلا یسهتیزخ رصم رب

 » ڭىمروهداز ندا . ردن وا قلشورغ سيم هح ۱ هللا دام ,ءیا ۶ اشاب 1 ۱

 ندلسر هعازا هلدتشا . رو هلون ! هلوا یخار هللا « یا » ىسەلج م 3 ۵

 ید تم اه هل هراب ی رلاغا توسراو هنیزخ ی :
 ریما 6 ییادختک هدق

 و کا ۰ كلک ند راقح مس هرم مهلت رطاخ ا .-كذيا هراب هراب یاشان

 یخد اشاب . رابدتا حاطاو ماربا هد « زربلس ینامز كج هلک ندنراقح رانا

 «ردکنسلوسر عرشصا . مهدیالتق یاشاب ریما نالوا ندمارک تاداس ی "
 لئاق یرانالوا فصنم بوری و یترلردص یاش مالکلارخ هشسربیه هد

 ˆ ناه . زیمهتسیا باوثا یلهدرام » رانالوا فاصناو . رایدمکح مد بولوا

 ی لد یاشاب . رایدتا دایرف هد «,زیرب رب نوتلا بولا شورغ ها دق

 » مالو یعار هلوقوب J یدلیا قلزاوللد ت رپ سه بودا تک هناکح ِ

 نا ریقح ۰ رایدننا یعاشا ندنابدرت كردبا ريخ یاعد بولو رطاخ لست هند

 هدف یرادقم ناک ندنرامد ا | رابدنفا رز نعو دعس وا کمدزوک

  كسزوب هع ندیعاشا ناه بودا اوغایرلاروز « اقشا درامد أ ۱ یهدیغاشا

وب كناشاپ بوقبح ه هناخحشاود هلا دایرف یراقو ندنایدرت مدآ
 وب عرق هنسز

 باقلک هروم هرورضلاب اشا اخ ا . راںابا رلقل زار دنابز نوک او ۱



  o Aیا ۰
E موج مم مجموعه صومعه ممه موم و و موم وه و صا 

  ۱.,یدمنآ فدیزماظ . . یدتیاح ورج قره روا تودک هلا اصع هزع رزوا هد 3 4

 » .یمارجا كنيم لوسو عرشا هد «ردلد زناج یتموکحو ترازوكنوب 3
 ا هیدقا زن نع مالسالاخیشو هه یدسفا فاربشالابیق یرغوط نوجا

 و . تابنارفک هنبوزوا تاب اشاب رایدلآ رلاوتف هرزوا یرامامو دارم توراو
 ةلاحى ملا بلاط مت نم) : هناخ راناتلانم لقت یوتف تروص ۰ رلیدتا ,۲

 - هترللا هقشب ندنو, ۰ ( رفک دقف كلذربغوا ریزتطاو ااا لا

a رابدتنا تربغ هنفرط یلص حایص یسهتریا بول[ هبعرش یاوانف نوک 
 رلتاکد لج بور دلاق مودقو لبط « قارب رابخا ندهناخجارس ادا قادی  ۱

 افر هحاشداب . نوسلک هند قاحنس نالوا دم تم یدنلدبلک راعماحو

 .هللاداع كن یللازو" فصتم هلیتفص ( هللا بح بساکلا) وند « مهنوص

 یدلبا جو مدآ ی لاشم ارد بوریدلوب اهر هللا هللا حاللتسرپ ۰ ۹

e او شانشتساو ۳ یدا ینوک یسترا رازا ندرد كناضمر یسهنس 

I کا 9 ق تاقخ یو 
 وا 4و یا تاوتاسا نو وف هلفلع مدننادنم تا یا نوک

 E نواه باب هورک و کا بولوط هلنا-غفو دان رف”

 E تل سکه بولاق هدنماح هفوصاا يدتا زب نع مالتسالاخمش

 ررب هدن ران ون وف ٤ هلن ودوا یهسوک شعاب حوا یراقوحرب . هاسهتسدزرو

 هر دلو اهر هللاا یادصوالیواو بولیروقهدنکو ا نوباهباب هلیرانوموص
 یر اورا ا نواه تاب واوا کنم هلفارط تا ج هلشوابادص

 . اغا یصخ ندنجر نواه بد یدشلوا نامرف كا هدامآ هرزوا رلهلق ٣

 ! ادا یا» : یدسا یلاّوس وش 6و ندبهاشداب فرط

 ۱ + یاشاب نیما رادرفد « یمظعاریزو ندیا لظ هزب « کش «۰؟ ردهب

 2 لنورتموت یاقایهاربا یشابشواح ۰ ییلح یتیطصم ییهروم:یلوف ست

 r « نیأج نسح ینما دل رم وک ۰ ییونق پوط < . یادخیتک هدق « یافارضح

 ته ادختک لوق < یتساغا رک وامر + یاغا شاتکب ؛ یاطلس هدلاو

 ی یاسر یک نان نىدا دن زوخالا يوا لغت



9۰ 
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 ۳۷۹ اشایدجا کالم ۱

E Eو6 یوم وکیوم یوم وکیوم هوم یوم صعود هوم ( UIEمع وکیوم  

 شوق ۰ شوشغم بودا لید ی رلشوغ هس زخ ددع ۷

 ندننکمرح یکی راد ادختک هدق . رابدری و هفانصا ینسهغآ یاروم ؛ یزوک .

 . قاش جود < یر رکی ابد + :ینرف یو هود (۱۷۰ ) هلی یسلوا

  3 a؛یدّیس تا یساپ چ وا نا هفانصا هر قنات یراص گن هب رض ۰

 :  0 3هد رخ نکا ها ناو نوتلا هدقوس لها هلا ها یک

 كلم یرارایتخا كفرح لها میج,. رادتسیا هبهقآ یمرکی زوب هبا ها
 ۰ مناطاس » گرهروس رلزو هنساک اخ بولکهناوید یدنک كنمدقا اشایدج |

 ناتخسوباش . ناز دک هد هزع رزوا هنساه تاقچ واز نکب راد 1 دن ِ ِ

 نوا هد (یجاوم قازا ) هبیعرکی زوب هليا هغا یزوک شوق بوکو ۰٠
Eعفدو عنم ٠ ردفس وب جاج م هفوس یا رقف ون نوا ا و اقا  

 « باش ئر رکی زاد هرس ر ! رامدآ » اشاب هدنرلکدسا اجر ود « ! هلا

 هدیناطلس قوس بور و شورغ لار هلوس كيب شعب ۰ كدمررو ناس <
 ا هب هدق و رادرتفد . یدد « زرتسنیا نوتلا یک ییدلوا ج 0 1

 کت و نابتخسو باش زر هڪ ههللاداس-ع و « هک ی دید

 ناک رزاب 7 ۳ هحاوخ 1 مناطاس « ةا ۱ هدقو رادرتفد

 یاش < یراز هدقلار رآ وب . . یدنلوا ضق هبیریم لام ردق وب هل ردیا لاقتنا 7

 .دادماهس رکسع ا 1 و كدر و هرزوا سانلارعس هفانصا ول نا

 .هفرح لها بودا دایعا هنیرازوس كران یغد اشاب . «؟ رولواه رانا
 : دی هادنا هلم اخه نوسلوا هد تما : هاورو و اایع

  !هالبواو ء هالئواو » فرح لها هلع ناه هدکدد « مهردنوک هفواع
eاب و منم ی یللاقص قا میج هد « ! هدس  

 .یملظو . همنا ! ریزو» بولک یرلبا زلهسمک ندمارک تاداس زو هو

CU.٠ نارزبخ ندنلا یشابشواح بولوا روهقمآ اشاب ناه هدن رلکد د « هلا  

 e ینآ بوتاقهنکوا هدهناخناوند یهللاداع یالآ ر بواق یک
 :زارف بولیریف ابا ء یا تک یر ضا نادر سد ی

e وافعل رام وا ۶ ۳ ES 
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2 e اساس جو OS POONA 

 ف اما تک اشا دما كلم لزم ۳ یر

 كنازربما كننسادو يخ ا نادا ست يوس او یر

 ۱ .ندنزراغا قاجوا هلم و ندسلاوتو ندنسیدنک هنوکندنوک ن دنفیدلوا تان ەنلتو

 ِ . یدکوچ توجت هنرزوا قرهلوا نادرکور یسنلاها لومناتسا
  هرصاحم یارق وقصم ` ىس قازا هدش اهن کد هرق تب تاس ینکیا

 . يهداروا . یدلوتروق ندهرصاح هعلق هیدادمآ ناخ یا 1 دن وا

 .دلرهشیتب رایجناما ندنرلاغا هلولب یدب قرق بولک رابجدایرف ندنراراشیا
 ِ ی ا و یدلاق زمغلع ۰ هارح  هاخهبجو مرخد»

 -رامراتیقارب هرزوایلاح یندهملققازا هسزلک نسهنیعم ةفیظو هتلا .كدمروک
 . هاراراینخا كناوبد بابرا تیم اشایدمحا كلم . رایدریتک ربخ هید « زرولوا
 ی نه یدتسبا هرواشم

 درک دور یراهفاعوهناخهبجو هریخذ رک ۱»یدیاو یرامالک حب
 ... .قاذآ الاع یزکدءرقو ردوا اماد لا كنهنطروف ء ارد هسردنوک

 . . دادما هغازا . . راردهدمرک هلی راقق هراب زو کیا بودا التسا یعازاق یزوا

 معا وا و هتنلابا هفک یهناخهبجو هربخذ هل ناه . ردلکتم كمما

 یرابجاومو رولوا لصاو هقازا هلهجو نانا ندهفک . هدا نامرف هباشاپ

 . هفرزح لها حیه بوراقبجح یدو كس شک ندیهاشداب هسزخ نوحما

 یللاقرق بودیا عم نو وب نخ هززوا یاطلس جار كرهدبا عیزوت ها

 .یزوا هدرانآ . زا لصاو هنکب اسبلک قرق ندلحمو هلا راقالوا .ددع
  هکاس نوا ی ید ناخ 4 هتیاح ےرق هدوا « هنکب یزوا هدوا زو

 یرلکدلک بودک ردقنوک شب تکو رر تازا دا ناف وا

 1 ندن ارا توالت هحاف نود « ردنسحا رب دن و یآروب ۱ راک یربخآ

 خیاشمو فرح لها هلج بوراقبج شورخ (۷۰۰۰۰) ندیهاشداب هنیزخ
 ما هلرک 2 اد ل ها براو

 . یراتناخ یدقا نالوا هدراکرس راسو یاج ینطصم یلهروم « یلچ نسح



 ۳۷۷ ِ اشایدجا كام

 بولفمو روبحم اشا دحا كلم هدصوصخو ! یهلا» هکیدد یخ

 لزا « كسشمنا رهظم کسا رپق ی! راپق هاشداب یا برا
 ندمقتم هاشداب نس . كسشما ریخت هلو یاضق كجو كا هدلاز و

 هدعب « 1 كسهدیا یک من نامزلا بیرق نع یرلنالوا بس هملتق هک مراموا
 لادقش مان ىلع یحشآ هدکدید «) مدفا یتناما لا » بواوا هحونم هل

 شا بوقلاق هرزوا قابا یینح ناه نکرد عر دلاق لا تولوا جیلق را ِ 3 5

 . یدقیچ یفاج كئیخ بوبا فلخت جبه هسیدروا راش رب هج هبیلع
 تآ هب نین ءاهفسلا هفسا رب نالوا یرادحالس كرار لرد

 هرزوا یزوب هنیمز مدا یلغاب ىلا هکیدروا غیترب هوا نکدروط هرزوا .

 .ششودهتسوا یزو هک رشدروک سمقلا نمزیظا رکسع میم ید 2

 رکسع عیج . شقا هرزوا یسقرا بواوا هجوتم هه یدنک
 ریقف . ریدسک ییازربمآكينساد هرکوص .یداوا هناغ ناخ بود هلل ةمظعلا

 7 هک رر رر یخد یدکی یللاقرف رک مدملیوس یمالک اندالصا

 دا هلبا رل هلک هله كردنا نفد هنشاب رسج ی رلدسج بوسک رم دتا

 شیارآ هلاک ( ۸۱٤ ) هلبا مظع یالا ندنسوبق هحاب . هلدلک هلویناتسا ندنآ

 ندنروضح كنمزاغ ناخ دم ناطلس ولتداعس هدیلاع ناوید كرهیدی»ءهزن

 هن وکوب هدکن ون اه باکر یرلهللک كس راساخ تلودو ند هشيم » بودا رذک 1 و

 . یراهللک نالاق هدنکوا نوباهباب . رایدروا هرب یراهلک هد « هلوا ناطاخ __ 
  «رولوالامد ٌهدولا هدنردنمس یاب كنهدنورو هدشآ یک ناکوجو بوط 8

 .هرزوا یرلشاب كنهزریما كنساد و ینینح هک لوا ادخ تمکح . یدرروط

 : ردراشمروک رلهسمیک هڪ ندتما یاحلص ینیداوا لزا روت ه ہرک چ وا
 . یدلاق هلک زو قحتآ تواير ذلاق ندسغ رلهللک زو هج تک هس ناه

 هرفک مان یرلهطوا اغا شاتکب هدنزوب جا كنسوق راف هدلوبناتسا سکوا :

 بولوا مقاو یئزج قیرح هدر چ وا هحیک لوا هن . یدلوا مدهنم یرلهناخ
E :  ۱ ۰ 8 

 . یدشع وط هناخدوراب هدسحم وحعم كردنا روهظ راتمالع هڪ بک

 یخ یون

 9 او 2
 FS رای



 هم یوم ممه جمجصم یوم صج و جم صم وجمجوج و جمجمه وصجص

 قرهناق بلر بل یسهلح توق رد زاق وی وق دع نک نوا هدننفر ط هاباعر

 همخ ردقوت ار ندنرلتمماعغع لام . یدنلف هز شارا یراهلک

 ۰ هالک هرز ۰ هرادغو جسلق شخر س بول وا تمسنغ هاکرخو

 ي ا رليدلوا ىحاص ناملغو لاقلاو باوا + ناقلق < كنق وت

 هتک کا رفظمو روصنم هدارو . قو نالف هود . یدراو یرلرطاق راطق

 ندرلاضف ید هلک شعو لید مدآ قرف زوگ هحزمسقع هحی لک هلحم مان لید

 هدنداروا « هنسهبصق هزوکک توک هلراک نداد هدارو . یدشش بولک

 ۱ یر ا ا ها رو یا هاو ترق هزاتکشا
 صا « كساشاپ ةللادبع رادرس هکنس » ندزمدنفا اشاپ دحا كلم ندتداعس
 وجا لط یخ دار الالج نالوا هداروا هدقدلوب لوصو مفرش عیرس

 ام فک تف ریش ا ا كبهدنا ناطلع هدتل ود رد ین راشلود

 ار هدا رکسع هل هدقدنل وا تار یرابرش نامرق

 ۰ شا رب هلا شا ردقوب « راو شاب ردقوب « ید وق هلغلع و و تشک وب

 .. یدلوا لاقو لبق میظع هد « زیامریدربف یرلریقفو اب « زرراو هلوتنایسا اب

 تر ll كرانو نب هحنجوم فی رش نامرف » اشاپ لادیع

 یالآ رب » بودک هن رزوا اشاپ ندروغوارب ةازغ هلم ناه هد

 قواخ راد ین « نایدلا بیرغ شلرا ندضرع « ندقزر « ندکام « ندلام
 هلبا بیرقترب یر یه هک رددبما . زروروتک هود رد ا زامر د رق ینادخ

 ا ايا عر ناس هد الرا یمالدت

 یە . رلیدتیا ناپ هرجا راناتسوب یرامدآ ضعب بودیا لوبق یترلاجر
 دق را : نابدالقاص هجا قلشماقوقلزاس هد الآ یسیربوک یئاب یناتسوب

 . هرزوا تآ هلیسهسالا هاس هدینغوجرب ۰ رابدلبا صالخ هلا تفایق لیدبت

 هلا بیروت رب ندرادرس یعدآ یاس ی 1۲ , شور هتک هرادکتتا بورې دن

 5 مدر دتا داو یسل[تودا احر ید ريصقت ر یاباواریقحو را

 31 قرف متن راک رب و اخر نوتجا یقیح ۰ هزربما تلنساد اما

 م رلیدریتک. تداهش ُهلک ینینحو هزربما كينساد بوزيد هلیرلمدآ ددع یللا



 ۲۷ : اشایدجا كلام ۶

 ۱9)ک۱۵ک )یرک یک یوک 04ص( صمصممممجصمم صمیمی صمجص#

 ندهلک لیدو هلک ردق هرهظ تفقوات . رابدربتک هتیروضحت ادرس بودیا دن 1
 هرب رب یی رلهسلاتمسنع 1 توزوق ی رلهمیخ هر للالاح ی . یدالوا لخت :

 نامرف قملوا ثکم هدنناب یرلشعن كرابلالج نالوا هدرصو نمادهش بوغا
 اما . یدتک یراب>هدژم یرخ ترسمو حتف هرب صم تاود رد . یدلل وا

 نامرفلاخرد «:یدیا نتمالاق ناوتو بات ردق ءرذ هدنمرابزاغ د ها
 ارکسع مزب هنبرلتا تمینغ-ددع زوب زکس نالا نورالالج هلنارادر
 یرلیلواج نالوافتسلا س هموک ةموک لتا یدک نەت تولوا را
Eقنئزا اشاب هللادبع هرق راعش ترصن رادرس لاحرد .رلبدلوا رد هفم و  

 . هلا یرلیلالج » اباطخ هنن راضاق یزاغ یدش « رپش یا .درک وا کک
 یوق بوزاب یدلروس یا نوا هد « زکیردنوک هلی دور ده بو 1

 « یدلکما ماع یقن » اار و اناعر ہل ناه .ینابا ناور با راغلا یرایشا ِ

 ی نکرارذبل راکشو دیم تاناونخ هدرلغاطا بولو هجرف بود

 . هک یلغاد یرک« یلغاب ینانآ «یلا كد هنوک یستریابوالئاب هتمالوآ مدا
 دنب راتفرک هلبا هالک هک ررب ههنراشاب بودا نارو نایرع ید تما -

 یسهمشجكب دمحا هدهکرعم نادیم لوا . رلیدریتک هتیروضح رادرس لرد
 .. قرق زو : دلدسا نفد ینمادهش ددع شعب زو هنفرط ثكهار هاش ر ۹

 ی لو را بالا نایعت رلحارج یخد هرلن ا بونلوہ حورح مدآ ین

 هنس ] مدآ زو ىلا لماک ید ندرادلالح ء یدالوا لسمح ۾ رالاص ست

Eشمع « هدنتحش كن اتسخرد نالوا هدناتسنج یارح بولوا توف [ هللا نیو  

 شاخدرخ لالا رکس یک «نشاواهعود هدسلاعر یک .یداوط مدا شا ۳

 . .  نارب هللکو لوق بولا یاب لئابح یمیک«شلوا هچاپ لک یمک.شاوا
 1 اس ا شلوا هیود ردق ههنا هردصات ندافق ریت ېک نشت ۱

 تار مرا دنلکرت هضق رب .E و هلا نوشروق یمک < شفت

 ا: شفا موحص بوک یک ردیا س طابخ نزوس بولک

 ۱ ندنسانغەبناحو قازآ ید نکو شع هوب لزا هداراو" ادخ تمکح

  كماعقیرط ۳ نو توموب < قدنا ادخ رس تی ی ۳ دین
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  1 ۱ Véیساتایب یلچایوا 0

 26و صج موجب

 ۳ ا ۰ ا ۰ و هل هرزوا تآ ۰ ورک نایت e بودون وا جت

 بوبالعاب كرب آ۰ یدلوا موح ص قرەروط لهب مالغ : نها نیر

  هاناد مدتا نظ و مدالشاب هفیرش حق هدنید ړلع هني بوقارب هنیمز یمالغ

 و کلا » هنا همشاب ي لک . مرا توالت يسا « نومعار هلا ااو.

 دی . مدسا زاوا هګ بودهرد تا یرایا هد « ؟ ردقج هلوا رهن اهد

 . .شاواصو كاج تعاس جوا لماک هزب رلنآ ؛ هرانآ زی هرک یدب مالک"
  یندالران | اما . ردشمالواكنح هناریلد هیون یر ندنکنج قازآ هکلبتسا
 . لایو با ی ندنک.دتا كنج یرب ندسفاش تفو هلم امدقم یراتآ
 بود یک مزب هحنل وا هدنلکش رریو ناب هراغاط راک رخآ بولاق

 هرانامروا یلجافا كرس یسهلج ندنرلکد رب دشلهداب ز یعوج هن راززوا
 یا ی کا نزار یادم كلارا نماد ها زارف
 ناما هرانآ نآ لوا هکر اید شود هنل و ا یاچ یساغا جا کیا نوا

 بوت هزاب یزق راو ندنامروا رابلالج . رایدرس کاخ بویمر و

 رک شر کس ید یرلمدآ ا ادا وه یخدرب

 ف شارا ی رلهلک هربق « هوو تب ورا بودبا لدبت هرارف یرارارق

 و رعد اا اه نايا تورك منمزادرس ردا
 نکا هدننامداشو رورس نعلم . ا نامرف هبد « نوسنا طفح

 یوم رد قم فا ها يامر ندا ناغاط ودا نآ
 امبقم یلشواج هرق «یلشاتکب ر ؟م : رابدرک رف مز ہوا روا ود ےک وا

 و كاد یمن ن یدراشمتک قرهاللوق درا رانامروا قرف

 كاا 5$ 23 تبار نا نگددا رارف هلیف وب بلا ةت ات نکنم

 یآ , ید څا هدادما ید یلکلم مر + راشع د هللا هللا كرديا

 رک 0 اا ىلا قرف یول كفا رو
 2 Ee ؟ یدلوا هڪ یبنح هر » . ناشعآ دو دنق یسهلهو

 هحنقع گراند 6 ردلهرا « < كشن هرب » هدنرلک دید « وو دیا رارق»

 افق رب تسد دا ىا رلبلکلم ۳ ج وا نوا جا ات مرا توقا تا



E ANA BA Eیی ی چه  
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 .هبوا رانا . راو او ناکس ردو زوبحوا هرجا نامروا كنفتح 2

 ۷ مدآ E ۰ یشاتکپ ۰ للکلم 6 ربدروآ نوشروف

 دادرس ناه بوشی راق زونه كنج. یدلوا دیشو ح ورم بوشود
 .یدیاهدمآ دارف همد «مرادروقهموقهرب »هن رکسغ هاسنالک هلمرب اشاب هللادع

 ۰ راردهابس هژربما كساد 3 یقسح کوج 1إ هدب افهح ندالبواوو دابرف

 حلتش هو یعرکح جلف ههاتس هان « یهارس هد غ نالابدا صا :

 .دلاموق هرد هرات زاد مت . یهرارهسرود ک تاد یک کک
 ۱ رق هک و بودارحص تا هل |هظح الم زا ران آ هک شد ¢ راب راغ

 یرکقرەلوا مزمم هرزوالاحو لصاحا . رلرنود یرک هلا قاراب یراصو
 كس چ وا ا 3 راد زاغ هر « ابشاب هللادبع راو رس نکا هک لا كغ ود

 .تربغ هرکرب هله اما . ردنوغروب زکیراتا هج رک . كيرانآ .زرکس
 هتسهآ | ند رک هارهملهدز 5 . یدتسا ارن هفرط ترد هد « تگ

 « رلیزاغهرب » بوراو هنیرکسع كن اغا یلج ی اکهتسهآ

 وج ندلکول و ناحو ندادنورد هرایلالج وشهرب .غاراوهلزو هنعرایدنفا

 اچ نکیا هدنروشم هد «! تخابهلوا تحاب « رخالا هبلوا دیا
 .یلشواحهرفو اک ناهار راتلو 3 ایام هه هرشطندنامزوا بول هل نرش : و

 .یلج و یلکلم هدفرط یرب . رایدتک بوریدسک یرغوط درا
 .یشاب تآ بوند هللا هللا ندب وط كرهلک هر رب یلهاس رادحلس < یادختک

 ی اتش مدآ بولو ناح ی مر روس تآ

 رای زاغ ءهموق هرب » بولاح ید زابلبط یراشواح یالا لرد هنکح

 ادخدج بوریو تیوقت هنیرب یرب سکیهوید « هموق اه هرب ۰ ردینوک البرک
 ناتا وش < رایزاخ هر و ر اتکس هح بواوا يک رسا هناج مزب رفظ می

 .بیغرت کنج ییرارب رب هد « الآ ا ل
 ١ ا0ک لوف لوق . یدنود هرس تفحردژا بوغیتق یک کھ هکدتا

 توالت فیرش حف هدنید یغاحنس اشا هللادبع ید ربقح ا هنملآ

 ۰ ادرک ها تودهلک و یرهآ مت یگالعرب هکم دروک ینا . مدردنا

 و



 یسهمانتحایس یلحایلوا ۱ ۳۷۲
 NOS نمجالص< < ۱:< )< ۱:26 )< )کرک RIDE Ns IE < یک بک )ورک نیک و

 غاط رلنوب ن ا 3 به ندف رط ركع مز, یرلهدنرخ یسهلوقم

 کس یاب نوه یداوا ی فو هک انقو . رالوا هداما حالسرپ ٥ هرجا

 هللا هللا یک نابژریش بولوا رادن د هرجا نامروا ندل وق ید یت آ درج رو

 هک البواو رب ۱! هللا هللا ندرلنا ء هللا هللا ندزپ ۰ رادر دل وب اهر هنسهرعل

 یننح . رابدلبا زافآ کج بولاق هنیربرب یرکسع مالسا یکیا . نوسنکهعد
 نادىم كرەد مرلتروق هموق بوز و ت وهم هثب رکسع یدک

 هکر رکرب رکم . یدبا شلزید یک یرکقوا هدنتتسوا . یدشالقاب مدآ
 9 شل ]منبر یراق هرات[ . کارو

 هدلحوب یم دلراتآ . یدیا شلک لوب ردقوا نیغرآ نوغروب لبا درب
 یکی رکسعزو,اق اج « هدم اک بولوکود يک ج یدرب و هلا یبحاص

 ات چ وا ىلا e كليا ندمراناراو یرایا . یدیا هدقلوا عج زونه

 کا بودا ههم هب ینینح فا روالد د ی ۳ یاس و کا مدآ

 هنت | ندنغولب وا بویلبا رذکن دنسهج کیدروا تشخر هلبوا یرشا نکرد
 هنشاب یراقفر كن قنح هدقدقیح هرانکرب بود رس یحشق 3 ید

 یتا كناغا روالد یلساویس مزب کر ندرت ۰ دز یدک داد توخوا
 و توک ھالا مر قر+۹شالقوا هداس اغا روالد ۰ یدشس هلا قار نع

 هدقدروا هللا تشخ هناغا ناهاش ید یلکلم مزب یر, ی هنس ٠ یدنالتآ

 بو ژاقبح ییشح هدکدلک هزعالآ ..یدرتسوک نانا شن راق کیا 2

 كنح رونه زا مدا ییا ندرلنآ ید اغا دن ولا مز ۰ رابدراص

 یو كوت الصا ندنفرط ادخ ده اما . یدبا رویالشاب هغمش زيف

 ندا هدتلفغ یی سد یدنا روسدا راهظا ینکلدم ه دن ادم یک

 هدانئاو . ىدا راکشآ یرل اع هز 5 رلدرتسوک كلد های وا اب فا ۱

 یرچکیو ا یدفادحر ندکیاف 2 ةهعلق باتشن سش

 ۸ تا یعک بولوا لبثت تیا رانوب . یدلشاب کک یرلهیقت ا یا را

 u راشلاقمدیرک به هلیسهنام قمایق یزام حاصو كمکح هقاط یمکو ینالوق

 . رایداش, غم نوشروق میلباب رب بولاص روص هبیلیفینح هدنراکدلک . یدیا



 ۳۷۱ اشاب دجا كالم

 قفد نالوا زادس ۰ یدلبا رادس ندباوخ یتقفر وند ۱ تک یه قلا
 . یدراو موم شعابرب هدلا ؛ مدروک شود رب یدمش ۱ لو. وا رو

 «كدرواهلیا موم لوا همشاب كرهربدنوس هیید فوب بولآ یعوم ندملا من نس
 هد وب هدن هلوارخ » یرکید . یدید « اد تک شا 4 ادراج

 حاص هلرکا یا یخدنس . مذا راع یعزنجتآ مدقلاق بوسهدبا روضح

 یثکزکس یدب زب ۰ یدیاقو هسک قناوا هقشب ندرانو . یدید » ردنیق
 قرهراو هنسهموک هخرح یرک هس بو هلکد هلغالوق ناح ینسهلاکم كرانود

 نالوا هدیرک كلدتا ریرقت ینلاح كرللفاخ ناتاب شوماخو یراینعم نم رلیدتشیا
 مزب ندیرک هک كدروک یا . یدلوا رحس تقو هلدردنوک ربخ یخد هرکبع
 بورواهرعن هد هلاهللا هرب ندەقاەز . یدلک قرهشاب هنسبرک هنس رابارکسع

 . رایدقاب ییرارداح هل . رابدقارب تآ هرجا رکسع ناتا هد ار باوخ

 هناتسلکنچررب رب یھ هدنوب یفوب ۰ هدنآ ینآ « نایرک یمیک « نالا یمیک
 ادتبا . یدینالشاب هفمروا جیلق هنمراجما قرهبمریدجآ زوک بودبا مرب مرب
 نید مدروک هعقاو بوقلاق ندباوخ هلا تکی ندبا رام یتآ بووقوا یەم

 هليا رالوب ماطالب هنیرات | یجنابرعو بولاج جیلق هنیرلاب نایرع یئادهقرآ
 راراب عیحش رکم . رابدروشود 5ا یموآ وا ندز نآ لوا بولوا راوس

 هنرزوا كدب کیا و اغا ردبح دروک یلاشاب دمحا كلم ناه . راشعا تکی "

 نکرایوس یم هکر درس بیج . یدنیا دیهش یخد ینکیآ بوروس تآ

 یسلوا دیہش یخد كنسکیا کیدید ( كلف مان کیا ندنسەچتاب ناج كدسک
 یسوروا هنشاب بونوس كموم یهدنلا هدنسهعقاو ید كسروا . شعا

 دلرهنوسكنغارچ حور بولوا قفاوم هعقاو یسهنا نظ یک شمشود یثابو
 ̀ ناکوح هددولآ نوخ هکه صرع و هحش . شعا یتلوا ناطلغ كنسهلک

 رکم . یدرادویدیا قازابهدبما بودیا ناطلغ رللکرایجتوخبش ها شمش
 هنارح نیرلهمیخ ندنراقدلوا شیدنا تقاع رلاغا هزیما كءاشادو ییبنح

 هلیراتیکی حال رپ هلج یرلیدنک بوقارب هدستبحم نادیم ییرارپ هلک بوروق
 ی ولاوقهراقو یراهاکرخ و همیخ یهدارحوب راشدیا هاکنیک هرجانامروآ
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 انا . قدراو یرابا هلرابحهخرح یخدزب . رابدروتک ربخ ردا تدوع

 ۳ رک نورد تآ ارا مار هوش هاتم رب نهروک یزوک زوک
 O ات یا تو یدلوا رظسم هتفک رکسع

 یکت ا ربغیآ تا شا هک س مدراو یرلبا ربقح هلرلت ال وا لا نکا

 ا ا ا لاو را ع یمشبوروآ لس
 ۶ ا هاج لط كنامنم تخرد ر نیکه  رایدا ربخیف ندرابغا مع

 باوخ هدرهمیخ یمِک . روروک نسهعقاو فک باسحا بولاح باوخ

 شم دانی EE I ٥ یک یفزا

 : مروسزاب یتا هجورب یرلهعفو زمکیدروک هداروب ...! راروماب

 رب زابہش ۰ زیهرپ بحاص ۰ زیخرحس قجآ -- هبرغ بیاجسلانمو

 نیزح توصرب نکردیا .روبیدبارات هلا لامس هنت ا نایرع شمقلاق تکس
 : یدلیوس یتیب وش هلماقم هليا

 كاف ماظ ء زملس لید ؟ کالف ماح یهلب وا

 ۲! كلف ابن ییا ..ندنسهجنا,ناج تكدس

 و قرەلاق هدن ربح رقح : یدرولا تاکش ندکلف هن اف وصتم هلا زرطو

 : یدلیوس ینوش كردبا زاغآ هبیعم هنی . مدیا دصق لأفت ندتب
 نس هلفا همشارغوا -  نس هما باتک اباپ

 كسهلس های هدنآ هک هلا شيا رب هدنول

 : یعم کید

 هثسس اسد الآ ؟ هب یسابد كن ال ال

 نود نود كنهید مث اید

 هرکص . یدالغآ بوبوقوا هلبا ادص رب زوس رکجو هنابیرغ هلیوا یرانوب
 ؛ قلاق ! ناح ىلع یا « رد یا» : كردا ادن هنقفر دولآ باوخ هدشناب

 1 یزوف ۰ نو وو ٤ شوق 6 تروق هه ۰ ردسرف حاص ! كسراتاب قوحەن

 ٤ اند یمک بودنا رلاعد نکیاقیحا یرلوف ت2#ر راقلاق یرحس مدآ ی

 هرب «هتسیا كادببش هلکنس زب « یلتحم لوک یه قلاق . رتسیا ترخا یمیک
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 رادرس اشا هنلادنع یار كناشا دحا كلم هرکسع للف یزوک زوشا
 . یدنلوا نیعت

 هاعالغ رادافق زکس ندشدلوا یتقو کلهدنز هدرصعلوا یخد ةلربقح

 یءداومناتسا هک ا هلا اشاب ةلادبع قرهل ا نذا نداشاب بولوا راوس هراتا

 هلا راغلا نداروا بوریک هرادکسا هليا رلههووامو قیاق یرکسع كم چوا
 .لدتا روع یدنرد بوک یید مالو هلا مان مارا ا ۰ روک

 هارو یدلوا نو کا » . قدروص یهفیلخ یینح ندهدلب "ییاها هداروا

 تابورمشموتالوک ام « ها مع كلنوک رشکیا بولکهبارلت | درج زوبیدب
 نلک ههفولسع هدرللو و . رابدلوا ناور هلو هرزوا قم هدراغاط بولآ

 هرب »  رلیدید « رارویدک كرهدبا عج رکسع بورهدنود ورک یرایهاس
 .قدراوهنسهعلق كينذا هلیاراغلا هد « لهشیتپ ندهمیا تارشحعج شعبا ناق

 لای ع "الکوتم هليا راغلا هنی بولا هریخذو دازو ے كلهجک ییا نداروا

 زیمس نالیک هجرلزوب ندنباوت یساغا یرجیکیو اغا شاتکب نکردیک بوید
 مدکشزا قرهاوا هدابیرایراوس بولاق ندرافلا نشا یءدراع کک
 هلرکتسع زی « رایدلاق هدننا كنرات | هدراغاط هد یراقوتخ رو . 8
 یرخوش ندفدنووو هدا هداروا هلدریدسکم هدلحرب رازنح بوک یننذا

 هنسهبصق دوکس قره راع بولوا مدا زواحتم ین دکل هک قدلا
 هدابرف هيد كقلاق هر یراشواح یالآ هننرزوا كنو . راشمتک یرغوط

 کیر آ رخ هچ . كدا روع یسهصق کش هاراقلا دارت هرات
 . رب هدشناح قرش تئاصف ما یسمشح كب دجا هر و هلا ل

 .راشمتا ثکم هدنامرخ هلیرارداج یمک ۰ هدنامروایمیک هدنشاب یلکیتلج رپ

 هیرارا شيا بودبا عم هنشاب یرکسع هل اشاپ هللادبع هرق رادرس لاحرد
 3 شیدید « ردلوقعم قمصاب هدعفاش تقو» . یدسا هرواشم

 رجرقح نکیاهدکمتک یرابا هلازووالق بوقلاق رکسع هلم هداللا ف صن

 دوهم لح لوا ندا فو زلف رف ها نکا اقا یاب
 بوروکودروا لیخرب هتسارآ هلا هاکرخ و همیخ ردق ناسکس شمن بوراو
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 هی رخ ودا وا لا مرا نا رر » هل رط قلا روز ننوقج دما

 ٠  هدراتو . رایدتا ربخأتو قوع یخد یرانوب نکشمک یرلهسیک زوب هح
 ٠ رارف نمراذکتا بولوا باغ ندلونناتنا ندنسحآ ناح « ندنسوفرو شاب

 ۰ هیاشاب یسادختک لوق . یماغا یرحیک, « اغا شاتکب هدفرطیرب « رایدلبا

 ناما اطلس ددم هرب . ردیلام و یلالج « یصاع یند رانوب » بولک
 نسحو هیاشاپ ریشبا هسقوب . كدیاضیق ییرلکلمام كرهریدتبا لتق بویمریو
 هدنرلکدید « كدا لتق هلا . رولوا شوخانو لت شا هسراربراو هباخا

 ضرعلهاو ناملسم ضغف تمدخلها یالآرب ۳4 کید لدانرد یاشاب

 کرد الف ا ها هدیا لتق ندهن قرهلوا یعرشان . ردرامدآ
 . ترع نداغا نج ارور اب اشاب . نادید# ۱ رکسرلبرس ةو
 بولآ ندا تمدح د قم نکشر و ا هن یرمم ؟ یز زکیدالآ

 یا را تمدخ ندنکیدتنا فوخ ندالآ ید لوا . زکیدرنو هقحتسان

 یدو یه سا لالح یمدآ وا REE یدلاق هدنادسم

 امآ ۰ مراناب هزکشتآ كزسهدی هدنامز نواب لاو ؟ زکسرتسباهن ندهفیلخ

 هان رنک قرملوا رکلد ا راو .یدید کرولا ناک بونا روم
 .  ندرادکسانآ لوا بودشیا ی رکتکو هفیلخ ینمنح «ه ز ما كینشاد .بقعرد
 ۲ لید ها هوهحتفر تا و هتسهلکسا لید هبا تا ددع زو لآ

 1 ی اه ااا ی لا هل ناب. هرکس یاد
 زن یا کود رلهعباش هڪ هدسان ءاوفا هجناک هیاش اب خوب . رابدلو وق

 ۰  بولک هیاشاپ هنب . یدلوا و رلاغا قاحوا لالمرپ لاحوب تعاس لوا
 ۳ ۰۰ تا ایم نا نامرف فو یاری یایتتاد ملا هقااخ ییا ناق
 ۴ رداح نورقم تداعس نواه طخ هنس راهلوا لق یدّسا صیخلت هرورضاا

 ۲ نشر درو ایک لإ زوکیا نداغا شاکی لاجرد تولوا
 ۳ . نداشامزب هلبا رلولتآ رورنهو روالد زوبشب لم اک ندادحتک ی اج «زوحوا

 / . یدلوا هداما رارادمان شمروک شبا سرو ا هزابا ون ید

 كيب کیا لجو بوکیرب, رانی حلسم زویشب ید ندنایهایسو رادحلس
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 ۲۷ اشایدجا كلم

 بولا راشرش ما هنلتق كناغا نسح هاوخان هءاوخ اشاب . رابدابا قاطنالام

 نکرولوارضاح یرلاغا كل وب هاسورادحیاسو تا یدهدیجهرک ذت كج وک و

 هدنآ لوا اغا نسح «روروجوا ربخ هرادکسا قداص رار كناغا نسح
 هلادهش ] ۰ مع هللا اما . رایدتا دانا هریقح ینسارتفا ربخوب . ردیا وارف
 . ىدا قوب مربخ ًاعطقو الصا نوحیقج [ هللا لوسر دم ادهش للاب کو
 زسقمرب هزابا یسیشاب یحاتفخ كناشاب ندننربشع یسهلاو هن ندا رخ

 لواندهمراو رایدتنک هنلتف اغار :لرهرذنوک رخ لوا . یدراو ا رفس
 ندراغاطهلبا راغلا هدنوکر غا موسح . ناشک راغ و باخیرادتاوو 9

 كس شمردنود یرک.هسراو هایس لک هب هف ولع ردق هن بوراو هدیمژا
 لا

 هنح ام ۰ رکا لا كس ج وا توراو ه یو هب وا نا ۰ شا ارادت

 یللاقرق هلربشبا قرهراو هیاشاپ ریشبا .شلوا رکسع كيب شب یتیعم هجنراو
 ؛ینادختکهدق « یشواح هرق « یسادختک رزق » هناودرد بولوا رکسع كاسب

 هنرزواكنو . رابدردنوکربخ وند « زرتسایالفو ینالف . یناشابریما رادرتفد
 یرهن »اشا ۰ یدلک فیش طخ هک كن رطدشناو يد

 ناما دصو « یدید « معا نامرف هنیرالتق قحان كرانوب . مردا تعارف

 ریزو نين هق بولک "الوزعم ندنيدوب یخد اشاب شوایس هدانناوب . یدلوا
 ندهدر سن پولکرلنوتکم هخاهن هتسیدنک ندربشناو ندنسح هزاا . ی

 . یدالشان کما رابق ۵ و

ll ۰و و  
 اغا لعقآ هرکصندنرارف اا نو مدنفصت كننامش یب ۳

 .ىدلاق هدارآ ینلاغا ناکروت تبودا فوحندهما طر رو طض یغلاغا ناعروت

 بایرا ندنعدق رلاغا ( هزیما كينشاد ) و ( هفیلخ یبنح ) ندهابس ءصز
 هنیراقلاغناکروت رادکساوناشک تآ و سولواهرق ,سولوا روب بولوا تمدخ -
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  HIDESEصمدی دم مو دم صو مو هم مع مع صع مع صع و م و مم مجمع نهج

 ندرادکسا اغا نسحهرف هزابا نامه . رایدرو هاغا لعقا هدنلباقم هسک زو

 تکی رو . یدلک هوق روخآ راتکی راداضق زاللق هشاب . هناح ددعزو چ وا
 ریقح نکریاک هنیارس اشاپ هلرفتآ تبراع ددعزو قرهقارب هدنشاب راقاق «

 یدنفا ىح یسەفلخ رک « یدنفا ناصمر یجوتکم . ات دف

 هغر هرجا یارس هد رک دند « یدلک اغ| نسخ هزانآ » . لدآرضاح هدر ر

 اا ےن او یدک ندید لقع كادخیک دحج رف ۔ یداوا
 هسک شت نب ! مکشدنفا « مناطلس » قرهرازوب بورازیق یدراو هتنابكناشاپ

 ناکروت فیرشطخ یرب ندنامز ردقوب «هدکج فراصم ردقو مدرن وهبماق .

 تربشع ؟زکسهدنا ماندیورفحو راوخ هيو هکردیمقال .مدنلدنمانهلاغآ
 هسلصت -اشاب . یدسا لاحضع هاشاب قرهالغآ هد « ؟ردشو یرغ
 یدمش هنر كکهشک شم كنس . رایدتا رلاجر قوح « یداوا هلیوا هنسوب
 كتحابق نب س اغا نسح . یدید « هليا ربص كلهنسوب .امریو هسیک زوب

 دغ یا دف ناه ید هر هد 6 مرلس یغیدلوا هک

 ینوب اکس ی: نو لا يا كنسنح یلاعت قح ! هدق «آ قاب » هجو روک
 اا ا او اک دی هو ءا مقسووف
 اا ا رج اس کپ رام ها نرگررا کا
 هل قرهئوط ندنساقا ینادختک هدق بولوا رحنخ لاد اغا,نسح نامه

 روا ار تل ا تع کا هوروا كجا لق یمآ
 بودک هباشاب هدق . رابدلبا سالخ ییادختک هدق هلرلاحر كس هح نوشوا
 یعاشا ندنایدرت هد « مهسروف یو اکس ! هدق » اغا نسح ردو هب هد. ادایرف

 بوشبتی هنیراقیباق یهدویق روخا هليا باتشبولوا هنت اورپیو كابینلرهنیا .
 یدلیا عج هنشاب یهابس نالوا هدرلناخ هلم بودیا زوبع اا لاحرد

 ىلج ۰ یماغا یرحیکب ء اغا شاتکب بقعرد بولوا ننکعنم هنفرط تنطاس

 «داسفلا مینم . ردایقشا « ردابروز »بولک هیاشاب لکی رح ادختک هدق . ادختک `
 نس هن هسقو « كسردبا لتق یاغا نسح هدیا وب هتبلا . ردلتقلا بجاورپ «.

 واول ا و كناانح هد ها رلاق زادکسا رهن + زی



 ۸*۷ اشایدجا كالم

 نیما نی . یدرباللوق رامدا شیدا تفاع مقتسم « رییدن ا

 «یدفا یاغ یسجهرک ذت لوس « ادختک دم هدق ندنکیمرح کب راد

 ناع رادرهم «اغا دحا رادتزخ ۰ یدنفا یدهذ یسحهرک ذن لو جوک

 ۱ کیدا یدفا دع ییاقوقوم ناتكلا سر . یدنفا ماما ییاس كربقح « اغا 3

 ندنراماذخ ءرشط ..یدا رلود راغ بخاس + لیک رم
 ناشاب ریما یهمشج قرف بودا لرع ناشاب ینطصم نزانزوس ا
 ؛ راکعمط اشا ریما ارز . یدتا ردت یوس هدنو هتشا هکی دیبا رادزتفد

 هدوب هل یدتیا یشانشواج یناغا مهاربا هجوق . یدیا مدآ سیسخ نهج ۰

 یرجکی . یدیا ندراراک ایر ردیا پاوبا رود کر دسم قا
 . یدا قفانم هدو . یدسا رضع یاغا ییطصم لن ورف هقصوق ندنعا وا 1

 : نیو
# 

 شواح eT . رددودعم ندروصق رانو نوجما اشاپ هتشا
 رب هدروماره « ردنا تفلا نسح هلدنفا یا مالسالا خیشوادضتک ی لو

 . یدیارلبا تروشم هی رک
 ادتبا س یربادت یوسو ل نع بس كناشاب دما كلم منعا و ر

 ناخ ےداربا ناطاس اغا نسح ہر زا انا ناکروت وت « هکردوا یلښع بیس 3

 سولحهلا دودو بورتک هلا ییمارح مان ( یغوا ردح هرو ) هدنرصعپ

Eیدریدتا بلص هدوق قمر هللا اغا نسم بوری باشا  . 

 طخ هدنسهلباقم یتمدخ وب . یدلوا نیما ندشر وش یرلت کاخ وطاتا

 هو دص هلیط رش تابح دقو دو ی اغا ناعروت هباغا نسخ هرو هلرا ترش -

 هب یهاشدابهننزخ یتسهبملق و ر , ردا دی دم ینسهاشداب تار هنسیه .یدللوا ۱

 . هترادصنامز كیاغاب دما كالا < یر واوا فرم ًاعیامنکو ردیا ملا
 دوو دد ل امانی هتک غ ترا اق ههجووب ردق

 E مج رکسع كردیک هرادکسا بوشالعادو هلبا اشاپ دا كلم « یدلیا

 اا a اک نک :اهدن ددص کرک هتسدخ ییلاغا ناکروت 3

 اد و یاد اینا یمادضتکا لزق یاجو « یساغا یر و "۰
 ود ردهسیلع تاو بولا ا ناکروت ای e قاتا هج جم 1

TA 



 ياا یا 0
 ROCKIES ۸ )ادا )یک یوک نوک نوک نوک )رک )و DSI SIE RIE )ورک نوک و

 ۱ یعاقتناو . ردلکسشم تمصاعو تموام هدایرد هلا اک کیداوا مولعم

 نوسلوا نوما یراحور كاب لزکماظعو دادحا . !هیهمرق راف 7

 . مدنرانک اردو مدندودح لالا هو هز هارهکود رکسع لام ارد ندهرق

 7۳ نانا « قابنهرود ۰ قارطاض . كىم < هوس « غاط هرف < هتنم لک ) نالوا

 نی « تلیسا . یسلک روطق ) هدندودح یعاحس كسره بورق ی رل صاع

 هلی رل هعلق ( ارداط « كينهش « هر وغدوم « هنلادلام  هحذیر « دارف نام

 دلت ما افکت مدیا هرصاخ رب ندهرق ییراتبالو ( اقشورود « راطوق )د

 دارا و لغ دو یر رب, کوو البواو هنشاب نولو هک ادب
 ندفرطر . ردا هرصاحمیتسهعلق هدنق هلبرکسعكس زو هدلالال اشا نیسح

 هاشدایولتداعس هدکدید «زرل | ییماقتنا كصامتود ب یی رک هود

 ۱ رایدید « مدیا هرواشمرب ! هروتک ناسا هللا »-

 دیرج یسهجاب هناسرت برک هیهناسرت اشاپ دمحا كلم هی س عباس ریبدت
 قرهزاب هاکآ رک ادع یربغ ید كيجوا ءاس كيجوا هدنکشوک ینادیم

 هليا فرش طخ هنیرلهاکسا يلناټعو یدردنوک رکسع هراهریزج رب اسو هدیرک
 ۱ . یدلدبا مم قعاصو كمريو هریخذ هرافک بولپردنوک رلاغا

 هرق یسلاو نیدونو یربدنو یأر كناشاب دا كلم نمان رمدت
 انعر تباغ هلویناتسا بولک یحایارب ندنراساح هسع هلیتنالد كناشاپ دارم

 هدنحابار یرب ندساهع رود تاد یال او کر دشمرک هلا یالارب مش و

 "لا تاراد هنسلدنک رھا راتفاهض ىلا ها . ردشمهلدیا

 : رد وک نایت

 تائداحو ریادت كس هح یک كنو هدنترادص كزمدنفا اشاب دمحا كلم

 هپ بولوا رییدت یوبس یلقا اما .یدلوا نسح ریدت یمک بودیا روهظ
 بوقیچیراهفولع . یدالاق یجاومرب كركسع هلبتروشم كنقلخ یناج وا هل
 وب نا وقت تراش < یوا نادا و روم فرطهد
 هک مربا هد ردقوش رولوا دل ر هقشل همانا رب رحم ادرف ادرف یہ

aE,۰ یدا لوم 0 قولخ ۰ یدراو یساکدنز نسح هلا قلخ  EEE 



 ۲۳ اشایدجا تلم

 قا بوشود هەر ندر یک هراب للا یوا یر
 راسو یرایک رثازج هلیرایک كب بولیکود هیءرق یځد یرارک ع نالاق
 هديا « هدبا كنج تعا یدب ماع یرلهملق هرو هشقن هلبا رافک رانوللق

 نادوق : هسروق یناعصم هدننوباق یلکرا هلا ینوبلق اشاب كلم ۰ یتوبلق هدلاو

 هرواماا بولا ههتروا یتمشد اشاب دا هزابا یسلاو یلوطانا هدننویلاق
 .هقودنکیا هرزوا قلوا مزینم رافک . رلبدلبا شاواصرب مظع هباشم هنکتج

 یناع» قرهلوا غلاب هبهراپ قرق یرلیق هرئاسو هقیسروق ۰ انیسم اباپ  هطلام
 بودا كنج تعاس ید ید ییصن . شمشود هءهراق ییصن ثكنساعود

 . مظع كنج هن تعاس چ وا كرهلک هنيدادما ثکیدنو هد « شلاق لا ین

 هدنک ارب هفرطررب یر یه كران و )اق هدا رارف یراکب ارد ادا . رایدلبا

 ,SI نولاقرسنور نانلوا انب هدهنراوبولواناشیر و

 . يبلا و رب هروطقشلا . هحوف « هرب ی هش یک رشود ههبناح

 ار راتووقناح بوش دم لب اسو طا یک ادم < یا
 «نادومق یلع ییبرفم هلبا اشاپ دا ینادومق قولاق یلکرا هددکرعم نادیم اما
 .داردبا كنج هحکرب نوکر نوللاق ید ايو قولاق هدلاو « هنووام هرف

 اشاب دا رخآ . یدلبا كاله هنووام هغردق نویلاق ردق هراب قرق ندرافک

 .قرءهروا هشنآ ییک بولاق هک ءدنسک نادوق ینطسم هوا دیه
 -هتشیا . رابدروا هشن | یخد یتویلاق اشاب كم هلراک راس . یدلوا دیهش

 اقا یت هزاب وب قرف بولوا مرم مظع یامتود هليا رارییدت ءوس هلیوب
 . یساشاب هنطا یغیدلوا لصاو هلتمالس هننامل زیفاس یمسق نالاق یرکو یدلوا

 . عورصمایوک بودنکن دنشاب یلقع كناشاپ دمحا تلمهشروتک ربخ اشاپ ٌةللادع

 ی یسدنک بقعلا لع بودیا صضخلت ههاشداب نآ لوا# یدشود
 . یدمریو اضر الصا ءاشداپ . یدندبا دارم كلمنا تغارف یرهم كرءهرک

 . كقح بالج . و رسعلا عم نا 0 ا ناف ! الال رولوا هلیوا»

 .مهاشداب - اشاب دمحا كم . یدروسب « شما هوب یسهلزا تردقو تمکح -

 -. یدلواهلود یدوا . كدر دشنباود رب ولوا هلو بورت ی یوق راو
 دوم



 یس همانتحایس یلجایلوا ۳

 KEK تم )فا تم

 كنسامود اعا دحا كلمو ارز . زامهلوا رب رحت هلملق هکردشلوا یاطلس

 هدب زکرب ردقو . ردشماعا تقس یلاشما یر ندنرود تیادب ناّهع لآ

 بوسلا هغردق کیاو نویلاقرب ندرافک . ردشمالواعج رکسع یراودسا

 هیوا ندنیفرط نیکد هبورغ تقو . یدادیا قرخ ید یسک هراپ یدب
 لاحو نمشد . یداوا نوک لعل هلبا ناسا نوخابرد یور هکیداوا شاواص

 «یرایگهطلام هرکص ۰ یرایکهقود ادنبا نکیاهدنورغ تقو بوروک یلالمرپ
 . رایدتک هلرهیلیا لیدبت هرارف یرارق ررب ررب یرایک انسم هرکوص اهد
 هدر و .یدلبا رارف هنف رط یراراولاراد ید نما و كیدنو لصا هرکص

 و نادبم « یدا رارف رافک » امتود مزب . راردبا تروشم بودا رارق
 تخادنارکلل كرهرك هناعل هدلحم مان یسهملق هسقن بولوا رورفم هد « یدلاق

 یرتخا مرا ف ورا ند راک رات تاک اع د راز اوا
 .رونلو لوغشم هاشبار یربیه بواقم تا هل مک « رولوا ناشبرب 4

 كننواق اشا دما كلم یراهرواشم هرزوا یراعالطصا اراک

 بوت پوط . !هریدلاق هریدنالف نادوبق لک» هیاشاپ ىلع نادوق ینادوق
 نکلی كوس « هروف هت « ه جابر  هطناوا بودا یبهد هلاص رکسع ء عج
 کف وقنف اا « هنورو < «اجوب < روا تاب هدایرد فر بودیا

 هرزوا یحالطصاییگ هید » .ربخالا هلوا . . (ەرووهطلوو هدابرد بوناللوق

 ! یجقلاب هرب » بویمرک هنغالوق كماشاپ ىلع رازوسوب هدهسیدلېوس رازوسهج
 رافک رخا . یدلیوس رازوس هت هد « ! كرک هسلوا هن یرافک كیدنو

 عج هرایک رکسع هلج قهدهرمشط هد « ۱ یدلک هر » رحسلا ىلع یساعود

 « تالاخ كرلد دح یکتا كس هڪ ندهعا ری.د هااص بوم هلو تقو هغلوا

 هبابردقرهلاق هدایرد ررمد بوروا هطلاب ران راتروق ناحو < ااموق رامالاب

 ناج شارخ بوشود هنرزوا یرب یرب و مز هل نکیا رد مهقتح

 یدابازاغآ رخ بورک هرجا نود مر یک هاو رک دک مشک

 : ىزگراەنووام هزاب یتلآ و ی لوا ازح < یوملاق نانا هرزوا یمد هدایرد

 هن هدلاحو . یدردنود هولام شاوتوط هب وط تولا ه هروا شمشود



 ۲ اعاد ا کلم

 )هک یک )یک DEDE KDE DEDE DDE ReDE DIE نوک نوک نوک ورک نوک

 دادرس هدکدلک هباشاب دحا كلم ربخو یدلوا مزهنم رافک ریدقو حصا

 ۰ یدک یتعلح لالقتسا هباشاب ناسح

 روصنم هلتمالس ندنس هربیزج درک اشاب لع نادومف ی کک

 هنساشنا نوبلاق هراب یللاو هغردق هراب زون هدءصاع ةئاسرت بولک رفظمو

 ءولقلاب « هدننغآ یا . هدنیطراب « هد ءرصاما « هدیلکرا . یدنلوا تروام
 . هدنکشوک اشا ناس « هدنسوق هاب «هدهناشوط « هدرادکسا « هدهنراوو
 هداشابمساقو هطلغ « لوبناتسا بوایباب رانویلاق هدنسهاکسا یلوقءاش هدەناسرت
 رکسع هنلبامورو یلوطانا عیج ۰ یدلوا عج رکسع لاثم ارد قرهلوا هلولو

 زقاس « هراراصح زاغوب « هلوبناتسا یمالسا رکاسع بود رایجوروس
 هدامآ بوردنوک هنسهعاق هسفنب هدير رح هشهزوم ۰ ههمشح نودا و
 شواحهرق « نویلاقرب اغا شاتکب « نویلاق ییا ناطلس هدلاو ندنآ . نایدتا

 هدنسوق یسهاب اشاب دجاثلم نمدنفا . نویلاق رب ادختک یلح « نویلاقرپ

 لرابنا تردوب طقف . رایدریو نویلاق رب مظع یلرابنا ترد نانلوا اشنا
 قرغ رار هلمدا ردق ىللا زو نکریاپ رب دنیا هارد هلا سد" یوس نوبلاق

 حیح بوراشح ارد یوملاق قورغمو هس ءاوخا هاوخ . ردشلوا

 تامهمرتاس , یدلردقارب کل هدشاطکشب تولیدنا لیمکت راهغردقو نولاخ

 رابوط کو غص ددع شما كس هدهناشوط < بول! یخد یرامزاولو
 ہرا ناسکسزو هلرکمع كسب جوا قرف . یداوا حالسرپ راک بواد و
 تما یرلیک تامهم یک لس هرق « هقاش هراب زوبچ وا < هغردق « نویلاق

 غلاب هرکسع رواکنج حالسرپ كس یااو هنکلی زوبشب بولوط هلبا دم
 بوراوهراصح زاغو هدنوکرب قفاوم ندشاطکشب ها اشور یاد . هلو 19

 رکاسع راک هلج بولآ هزایک ییرارکسع یلوطانا « یلیا مور ی هدنآ
 .هراپ قوق ید یلسلبارط « ییسنوت ۰ یلرازج . یدلوا بار بآ هلرارورنه

 نادوف . راگدلبا ق احلا هرات وب بولکهلرارا روالدو حیحش كمنواو ی

 كره دهدن و اه دن وشام شمشود نوجا نایداب هدقفاوم نامز هلی هللا مس اشا

 كلج ر هلبوا بولک ت سار هنسام تود كىدنو EA ) نکرارآ ۰



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۹۰

 هدیرک هجنراو هکیب زوب ندرب هسیا مزال یلرید همیک یه بوردنوک هیاشاپ
 . یدنلوا نایت رایشاب یجوباق یورو رکسع کلام نوتب هد نوستک
 اقوام « هنورتابا « هل هدلاوش هام بوک رکسع كسزو هدب هدیا رب

 هلیرکسع كيزوب رفاک وقرام پولیدبا حتف رهملق هراپ یدب راس هلبرلهملق
 بول وا تراغو بہن تابصقو ارق هع . یدنلآ ریسا كيب قرەلوا مزونم
 رانو به . رابدلوا : راذکحارخ قرلوا داقنمو حطم یوک ه«راب زونجوا
 . ردشاوا هلبتربغ كناناب دما كلم

 ۱۵ و هاش اس وا نوا اننا هد هد رج درد

 هني . راد هدیرک هلبراتایا یراریزو تلایا یدب قرلبیب یسوق یرچکی
 ررقم هليا دم ربع اشاپ نیسح رادرس « غ وطرب هاشاب ییاعصم یلقب هددیرک

 .!شهاهدعزن تلاح اشابیطصم یلقس هثراوغ وط . یدریتک ناتفخوجرلقو

 ا لبصا بودنا حور ماست هلی تدا هل كر ن نور ا

 . ناشد ه قایرد فوط

 3 1 شاپ نادومق هلیا یرببدت تزلج هدقلشدق لوا ن ریدت عیش
 هليا ترازو ۰ (اشاب لغ لغوا ما یسارامادد ) لسودار هنرب بولیدیا

 هبغردق هراپ شعب هلم هلیکب ارد هراپ شعلا بودا نانحا یتلاشاپ نادوق

 دوراب هدش كن ییا هدیرک بوبوق ینجاوم یرکسع دیرک هسک كيب چوا
 ,ناولا كم هڪ . یدردنوک هسرلههلق اکو « هقشدهرق "هلک كس شعیو هایس

 «  هایس كو رارامالبو انموق كه .یرهناخهج هلبا تامزاولو تامهم

 ۱ هیاشاپ لع نادومق ییرارکسع یحوط كسو یجهبج كيو یر

 برد هل بود لا یلع "الکوتم ندشاطکشب هداتش تدش لواو . یدلبا ماست

 ءریزج هدهجک یدب نوکیدب یلاعتهللامماب لبا قفاوم مانا هقتشرف هلیرلکپ
 بوکود تامهم راسو هناخهبجو ركع بولوا لخاد هنسءلق هبناح هدم زکر

 میخ, ) هدلحوب قرهلوب ناجهزات نیملسم تانغ هلجو اشاپ نیسح رادرس

 بودیا مطع كاج هدنبرف (نوروقابا) هلیرخسع كيب شعب كنلغوا



 %۷٥۹ اشایدجا كالم

NINITIDIDIDIDILMDIDI DIDIT DITI 

 کش ءانح « ناتک : كح رح: دوخ ء لھ . مر ندنایوبح ېک
 ردق نمدحنک . یدلیا رارق هدننارس كرهر و یناطلس خ رن هبایشا راسو هوهق

 . هكدردبا ینساشام وریس همظعم روما زورو بش بولوا كع نمزدنوک

 هس راد اد اشا درجا تكلم

 قایآ ىلا نامز ینیدلوا مافعا ردص اشاپ دما كلم  ںیدت یجنرب

 هسک یدبنوا هدنسهسرخ یهر وق اما . یدا شمامقبج یجاوم لوق

 .هسک زوشرد نداغا ناک قره واخ ضرق نوکلوا نام . یدیا راو

 ۰ هسک زود ندادضتک یلح ۰ هسک روشن ند فا یرحکب هراق

 ندادختک ,هدق . هسکكنب نداشاب رادرفد نژاروز هک رو درو ۲
 ندهدلاو هحو < هسک كس ندهاشداب < هسک كس ندناطلساف « هسک كسب

 ندرداربیلد ۰ ندیلج نسح یتیمالوموک . ندیلوباق پوط « هسک كيب

 طاص « ندیلح ینطهم یلهروم ولوبق قاب شاب « نددسفا دم یافوقوم

 هراب هسک شعلا كيب ربنوا بوللوا لیصح راهسک رادقم بسانم ندیبلچ
 كيبهداس هدقدقح بجاوم بودا یناود هبلغ نوک یحنحوا . یدنالیوط

 اشا یناعصم هرق لاح و . ردشمردلاق رایرحتکی هسک قرق زوبتلا
 نالوا هدلوناتسا هرزوا لاونم و . ردشمالوا هدرودر یرندننرادص

 . رابدلواناداشو, رورسم قلخ ماعلاب بولا یرلهنعم هفظو یرالوق هاشداب

 هدمالقا یربغو یتادناع صاخ هخآ كوب شمت اشاپ -- ریدت ینکیا

 ینیدلا بووق هسه رخ هاشّاب لامکااو مال یدناوف هبملق نالوا لصاح . /

 لخاد ه هسززخ كنسالق هلصاخ مظعاردص الح . یدردا ادا یراحرو

 . ردشلاق نداشاب دما كلم یسلوا

 رکسع هددیرک بواک رلیجدایرف نداشاپ نیسح ید -- ریدن ینچوآ
 نیسح هناخرتفد هل ینیما رتفدو هبرابناک كنهناخرتفد هسحربتک ییربخ یدلاق



 یمهماتحایس يلچايلوا ۳۰۸

  اذنه )۰ یداوا کد زلا ندلآ ا هلراتدخ ندنوک انوک تپج , رام
 طخ وش هلیساغا رازق نوک ینیدنلوا ناسحاءرهم هنب ( یر لضف نم
 هک رول وا مدیما نوت وا ی دلزوب اد اشاب ۰ یهلا 2 یدلک نو اه

 یقیفوت اکس قلطم ضاف < هلوا كریہظو ناعم هدکروماره تزع بانج
 ۱ ماهه لدبو مات ی سو مادقا هڪ کوا ف ینس مهروک . هىا قضفر-

 هلکنو ( هلوا رخ كتقاع . نسردبا تردقم لذب هدعواه روغوا بودا

 ..یدلک كروک رومس یلهقوح یسلیشیرب و هرخاف .تعلخ تاق رب ریارب
 نوزوا كشاو كرام كتعلخ » یرلشواح ناود عج هحنک هننکا اشا

 . راتدالشقل [ هذ «نوسربو رم رللس قوج ههاشداب یرکت نوسلوا

 یدتا ناسحا كرو رومس ریو نوتا هسکرب هنساا هداعسلاراد اشا
 مونعوم هل ارا 1 ا نواوا نوع تاغ صدقا اه راد

 شویغزوبحوا ید هرقح . یدتا لذب ناسحا هسک یعرکی هرلاغا نالوا
 لها حجو یرلمیضع تراش هناود بابرا هله و . یدشود هصح

 ردقلوا نابعاوریقف ناوجوری, بولواناکبار رلهمیمم تشاشبو ترسمهتمدخ
 ربرس نعدنفا اشاب . یدلوا ناصقر كلف ءرهز ابوک هکرایدلوا نادنخ وداش
 نوا كش رش ناضمر بولو توارط و « قنور هدالادع ناوودو تداعس.

 یسالم لوناتسا بوس هلوف هرزوا مظعا ردص نوافق نوک اعن را یحشدرد

 یالاهرزوا بترتو بولوامدقم یماغا بستحم ,هعیلط یان قا « هربصیوا

 مدنسهناخ ناوبد كناخ دم ناطلس حتفلاوا هدنننج ین زخم ینایقنوا هلا مظع

 یراح و وانرکتحمو یرلحواو نازاخ «یراسر رایج .یدابقرا رق-

 ¢ هراقنم « و « هنراوق < قحاب هراو هدنلحاس 3و هر كردباعج

 نامرکقآ ۰ یلک ؛ لیعامما « هب شب , هوط ۰ هجنتسوک « نامراخ هراق.
 ینشاح هروک اکا بودبا لاّوس یننیدنل آ هبهچ لالغ هدراهلکساو هعلق مان
 مرد زوبحوا فراصلاو ج رطادع . یدنر شد ككا لام لایق بوتوط

 یندهنیمس م . یدریو خرت هج هوا ندنکیدریولا هبهڅا رب هراپ نان ضایب
 یرفتک-هتناوبد هزبس كحتفلاوا یهدنسهلکسا شم كرهریو خرت ها ید
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"N ۷ اشایدمجا تألم 

DDEDDE DIE DE یک (26 IE یک SDE NDE DDE یک( SDE NEDE DE DDE DE DEDEDE KEDE IERIE NAE 

 تسد یرهم نانل | نداشاب دام مظعا ریزو قرهروب رادصا ینمالک « مدتسا

 نیمز اشا دما كلم ناه . یدرو هاشاب دمحا كلم هاشداب ولتداعس هلض رش

 2 لوق . مداآ یرهم نوجا قلوا لونق كرابررد قطن مهاشداب - كرا سو
 ك. نوسالقا عنام هسمک ر :ندنوربو نوردنا همشا مب اما . مدت

 ۰ نوساشراق هدیرفا درف هنمنلسم روما بودنا احر یش كلەح ر

 ضرق هسک كيب ندهنیزخ . نوسالوا شیارب ندااوا مصخلتو ضرع
 ةریزجبولآ ماقتنا رب ندرالکیدنوبوراقیچ امتود مظع رب « زکیدیا ناسحا
 بولوا اعد ريخ همهاشداپ هکرددیما . لهدا حق یهیدنق بدیک هلا رهم هدیرک
 هاشداپ هد « . هديا یراقلق | زو بوروک راشیا هج هنتریغ نیم نيد

 هنناممماغود بودبا لیضحت ینآ . راو هسکكم هدمالال اشاب داع هتشيا »

 . یدروس « ۰ هلبا فرص

 هکالال فا دام . . مهریو ن یهسک كيب وا ! مهاشداپ س اشاپ كلم

 نیدوب هیاشاپ دارم بولل وا لوق یساجر هدکدید « لا ناسحا یتلایا نیدوب
 .بولوا صالخ ندنید هسک كيب بولوب ناج هزان اشاپ دارم . یدنلوا ماعنا
 .لوفیرلاحر هلم هرزوایمامو دا كناشا كالم . یدلوا تحاص هسدوب

 هلا هلاب نیم ید احر ییدا نوحما یتسالوا منام هسک هنشا رت توتلوآ

 . . ییا بودا سو یتسد كهاشداب اشاب . یدنسد ( هحتافلا ) قرهلروس لوق

 2 یدقبج ردا سو نیمز بوک هرزوا یرب یرب هرخاف تعلخ رومنس

 ددع زوب هدنسسالفس ٌةبتع كنيارس . یداوا لخاد هنیارس هلبا مظع یالآ

 .بودا ناسحا هاما نسج رطاش یدادغت تلاا ادتا یدک رار

 سیربق ید ربقح «یدردنوک هلرهمانررقم یرایشاب یوق هراتلاا هل
 تمدخ بولا هسک چوا نوا ندنسادختک و ق اشاب نوجا یررقم یتابا

 : تلود نایعا میح . بولوا دوسم علاطو تحب رواب تلود . مدلوا هدر زو

 ندنماحدزا ارد مدآ . یدلشاب هکلک بودک هبارس زورو بش ماوح لهاو

 یدب كردبا نار یسایرد لام هدنوک یدب بوق لح ءوطخ رب ا

 ٠۰ تماعز ریقح هلقحاولو عداوت لج مارص ٌةحبتت . یدلوا لصاح هسک كيب



 ۳ یسهمانتحای یلچایلوا ۱۰۹

 3 . ظعو هج دلردما یهاشدا سوپ تسد نامه اشا بونلوا ناسحآ هرخاف

 3 . .یهدننروبیارس بوشالعادو هلا نابعاو ارزو هلم واشداب هرکصندتحسصن و

 . . .مزاع هکمتک هدادفب هلیا هللا مس قرهلوا راوس هراقاق لیکو اش ناس

 .ایق) و تکم هدننارس یهداروا نوک چاقرب . یدلوا مزاغتم هرادکسا رهشو
 ۱ دجا كام نوح | ثمتکهدادخ لوا ربقح .یدلکبودا جوک یند (ناطلس

 | یادنتکهدقبول وب هدنتمدخ كاحاصم و قلشان نذومهلباباستنا هنمدنفااشاب

 ۲ ۰ ناسایماخ ییا موز هربقح بواوا یک اج نالنج یدئفا یدهزاسم

 ۱ ۰ رک یر اوا تور و رار هکمنک مداد رقح ها هلقالوا - یدنلوا

 . یجنزکتس كننامش ۱۰۹۰ ادخ تمکح هدانئاوا . كدا هداما بودیا عورش

 . بولک هلبا لادنص یاب یحناتسوب ربو اغا نسح یثابهطوا صاخ یفوک عم
 هکلام یاشاپ هدکدید « رتسیا يراترضح لع هاشداپ ولتدامس یزس روم »
 ' میدید «ردمز یسهد ژه رخ ءردربخ » اغانسح « ؟ردسریخ ءافا» تلصخح

 ندایردیور یرغوط هننوروب یارس بولوا راوس هفییاقرب یسکیاهیااشاپ,دعب
 هاو اهدقسافر ندشرک اش ناس یهدننروب یار نکودنا ایرج
 مدقدلواقالم هاا قساق هدایرد طسو كدا هدامراو یخدزب هد هک بودم
 ید ور را ارام براک شعایماغا هداعبلاواد کک ورک

  یربغو یئاب یجناتسوب هدقدراو هننوروب یارس بویمهلیوس مالک یریغاما
 ` ( فد نج ) یءدهجناب صاخ بودبا لابقتسا یناشاپ > مرح صاخ نابعا
 « یرکسعضاقو یریزو هق یدو ناوید بابرا هلج ۰ رایدروتوک هلح مان

 . یاتشاپ . رایدبا هدنآ نیبرقمو نیحاصم «راکو نابعا یربغو مالسالاخیش
 ۰ فا هقرظ ترف : مدلآ یف رفح من رلکنتا مات مارک او زا رعا لج
 . بولک هاشداپ ولتداعس هکدلدروک ین آ ۰ مدمهروک یناشاپ دارم هرق مظعا ريزو
 ١ كلم» اباطخ هاشاب دا كلمو رارق هدنسلاع تخت هرکوص ندمالس ههل

 یض رش رهم اکس . كدلوتروق ندهمتک هدادخب . یدلوا نقاب كلوب ! مالال

 رز  كدضرو یساقلا كدرفرب « هکر دهلي و هللاو . كسهديا لوق . مدلبا نابحا

 1 قلطف لکو بوریو یعرهم اکس ندمهشرق یدنک هما . لکد هلیساعلا
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 هب یدنفا دعسلاوبا : هه یدنفا 3  هبیدنفا زب نع مالسالاخرش < نی

 هرات بوشولوب نودق هرایدقا ناسل وب سهب دق قوقح لات | 2

 یارس یرندتنامز دام ناطلتس هلا اما دما تكلم لدتا ېک یو

 اک | رابره هلیسح زیلزا تبارقندنفرط نعهدلاوو نعهشاس قوقح هدصاخ

 نسح هلقحاولو عباوت c2 زورو بش بولوا ر ةاسم هک چاق رب بوراو ت

 درد تقلا ج

4 

 واد كداشاب دما كلم

 ناخ چ ناطلس هانیماعا ات نرگ یو كنناعش ته * +

 نابعاو ارزوو .a اهلع e هدهروخ وصق مان ( هنص نجر) عباد

aS O TEE O 

 هرواشم بن یا كس د تب ) سالاش مهرواشو») ها فارشاو

 ندنغیدلواموح ص (اشاب نالسرآ نلغوا یاغون ) یکاح داده د بودیادوما "
 مومعلا ىلع . رایدبا هدکمنا هرک اذم هید « هیلیا هبحوت همیک یدادغب تلابا
 ۳ زونه كالال اشاب دمحا كالم ٠ مهاشداب د اشاب دار مظعاردصو راکو نابعا

 ه رک یا هلا مو نا و ر یلاوحا كدادغلو شک نددادغ

E.ا ا کد د «زك روس نا  

 داش هلا یهاشداب لماا لبصت فرش تولک هن یهاشداب روضح اشا دما كلم

 ناسحا یدادغب تلاا هب اکس ! مالال كلم » بانج مح هاشداب ناه بولوا

 كرابرحكي « اما مدتنا لوق ! مهاشداب -اشاپ كلم . ررويب « مدیا

 یراریزو دادغب یساغا یرچیکی بولوا نوزفا نددح یرایدعتو لظ هیاباعر
 نوجا یسوا عفر كنيراملاظ ددع نوا كرانا . ردراشمتا بلغت بولو
 . «هارجرخ نوتلآ هسک چ وا هرک وص ندکدید « هلبا ناسحا فیرش طخ

 هن غاطوا داچو رطاقراطقىللا ء هود راطقىللا 1 هرز یللا « كنفوت یللا

 تعلخرب هلا یفلرش طخ قلرادرس هلا یناطلس هدړپ ارس قارع راکو قاط



 هما
 همور . د 9۳: و كراقادرابوا هدرارایدوب . دا

 ا علدذ یباو نوزوا ن وشرآ روا هدنراغاط . ردک قرەل وا ا باده یخدآ

 OE ) یرالکسا ۰ رد وصخ ا کر دلوا ی و فیطل

 : هراید یریغو هلویناتسا هلی ا بولک هل هاکسا یراهتحت . رد (دیمزا

 ۰ و بحاص < تنس لتها + ردموف رحر ینا انارب و ااعر عی ۰ ۱

 و ِ ۳ ا تسود تم ٤ تما یاحلصت

 د ناما ی نيشن تولخ * « ناک ی نيه اف یزاهاکترابز

 . خشلا) رار سدق . ردماعو صاخ اد ( ناطلس نیدلارجف ترضح

  نادابآ ورومعمهرغ بناح بوقلاقندرهشوب ۰ ( ىلج ماه )۰( یدنفا ظعاو

 ۱3 - یرات مضح نیدلا سمش 1 ۲٩ 1 ءلدلک هنازفم ( تلبوک هر )كرد هرحاارق

 ٠ هی [۷] (هشاص) ندنآ ۰ هب (ءوک) ندنآ ۰ هب (یلقارط ) كردیا ترابز
 ۲ ید شتلواریرح لصفم یفاسوا كرلاروب . كدلكەنسهعلق ( دیمزا) ندنآ
 ب هب ( یلج دم لغوا لوق ) ندنمایرقا هد زا یک رالشراب ریقح"

 ری هنسهصف (هزوکک)ندهرقهلا زج رلت | | بودی"

 زعادخ تردو زکولم زکس ب اد چت نوک نوا ك لار ۱۰

  یهد(هینیطنطسق) ةي ةببط هد هل نعراهناخ سیسو نمرات سار یدب نواو
 تسد لزمدنفا شاپ یضت رم حاصل !یلعنوکیستربا ۰ قدلوا لخاد هزمتنج ةناخ
 باده كنبراترضح یدقا لیعامسا خیشیهدینومطسق بودبا سوپ ینفرش
 . «باوئا تاقرب ۰ كروک یلافق رومس رب هریقح . مدیا ماست ییرابوتکمو.

 ٠ تمدخ هس ندنکیدریو یو یزعاتهت عج بودا ناسحا و نوت

 . قداوب ر
 5  یتهنر رزو یبنکیا JF هق هصدنقا اسشاپ دمحا كلم نوک یتلوا

 ءرایدل واهدنتمدخ یهاشداب ناوید هنا اشاب دارم هرق مظعاردص بونلوا هقدص

 5 ۰ ء هباغا شاتکب ۰ هشواچ هرق یساغا یرحیک, نوک یسترا

 TT LONE هی نا دا ۱1۰ ۰
 ی ۱ ۱۷۰-۰۱۷۳ ص نالدلح [۲]



 ۲ ۳ ولرود وم

 یغاشآ . زاقآ وص هلراقولوا ماج ندرلایق هرهش یغاشا ندهملق . راو عماحرپ

 -(۱۷ ) بولوا ریرب نیریش یلەچتاب یلغاب . یلابق فرط یتا یلەبتو هرد رهش
 اعا ردنننم ها هناخ باشخا ورو تنم ا ۴

 .ردیوت هردنش هت یراماط هدهنراو یراوا ات کا
 . ردهدوشراح یغاشا هکر دنعماح ناخ مریدلس یعدقو روہشم كنیراعماج

 - نایصبتکم چوانوا ثیدم ارادرب ۰ راو یمهسردم ناخ مریدلس هدنراوج

 . رد راناکد یهنکیا یتیوک ا كران یشراج . ردراو ماحو ناخ چ وا

 ٠ كوح وکو كوب كرهشو . ردیک هنکیآ د كوب كيبهح ندرهشوب همور راد مد

 .ردراشعد « نزوسراد » هنمساهرحانادلب ءامسا ندشیدلوا رابح هنکیایسلاها

 .یهاکتسد هنکیا ددعزو كس هدنراهاخ و ناکد هرزوا لع كيرا ا

 زوس تحلصمو لغش باح ا یحد یرانوناخ هله . شعا راو یرابالوط و
 .شقلابخ ۰ هدروخ نلنند « ینسهنکیا رف » لرشو نوجا كا . راردراکن

 هيا هنکیا هدروخ هلبوا « مزاریح کا هدریقح اما . ردلاع ح ودم یسهنکیآ
 هرسقامما نالوا لوب قالس زو ش ندنکبلد هنکیا کر هوا قلراک بت

 ر هو و ردزوح وا تاق رد ترا ی و ربا یزوک كندا

 رهش هلح . ردها ر ینوا كنسامنم كا هب هارب یسهرکی كنساندا كا

 یر ۔ راروروطا توانا فک هد ها رک یدلاها

 .قوح هراکنا و تنع بانح هلاک رب یرلاعد هدوادو سردا ترضح

 .نوسلوا هداز یرلرص توق ندن رلهفدص تاک زا شمرو تاکر لوس

 یناهج یراحاغآ زوج یهدنرلغاب ندنناحودم . رلردبا قدصت هنکیا نوجا
 .لزوک تیاف هدنتذل مداب . رولوا یغوق قیقر یک دغاک هنادهاش . ردشعوط

 .هدنرلغاط هجوپ . ردقاف | روهشم هبد ( یزیوج ینرودوم ) بولوا زیوجرب
 مزار یتسکیا . رولوا یرلقادراب ماج یلیاوقکاا هدن راب وک هلغاوا قوج ماج
 . یخد هددنه هد « ریونص ءزوک » « ردیک اباده ردق هدنه . رازدیا لیمحت
 . يه كنس نی » هسلوا رغم هناها نداقرب هدنرابد دنه ىح ۰ ردروهشم

 اتع هد «؟ دادربحما یوو ندنسهزوک ربونص تمور اک هوبا . مدروک



we 

 یس همانتحایس یلحالوا ۱۹

 9 8 ردعفان تاغ : ردها ترا توروتوک لوت لول کلام نون .٠ دراو

 ۰ قدر دو

 . كدلک هنسهعاق ( ونرودوم )۰

 . ردهدیلوب یبقو یتفم . ردراو یزادرس یرحکب « یربادختک « یسشای. ,

 ی رلت اکرزاب ۹> هقشا ۳ رارزبد هربا لردا عج هدوص یرانو هدنمس وم
۹ 

 یرادقم كندرب ندکوکوب ماعطلالق هسلوا التم هبهدعم ءوس « هحر مدا رب
 1 توقو رر وامشا هماعط تونموق مر الصا هدنطبو هدعم هسردبا رامعتسا

 ردرومشم یراتوارک | هژینقو ینازا هدیناهع كلم هجرک ردنا هدانز یرصب

 3 لب انا ده یریقح سدا اشا یضت م ندلو . زع وا کوب یسیرب چسه اما

 هرب نع مان ( یدتفا لععاسا خسسشل | ) یس هفیلخ یدقا ناعش هدنومطسف

3 
۱ 

 اک هل ندناوک انچ

 بودا ترابز ین رلهیصق یربوک شاط ¿+ یاکورود یر ال وا

 7 یسناب كنه ءاقو هرزوا یلوق كرات ناونس : یسهعلق ونرودوم

 9 نوا لا دیه ما ردیف ما( هوویوم ۲ تسروفک هنوز
 ا ا لرفطرا ناسنامع دج هدننامز راقوحلس ۰ رد لرو میساوب

 هد لالقتسا بسک یزاغ نایعلغوا طقف هدهسیدتنا تراقو بهن یناروب

 | لهب قاجنس ندنغاجوا,یرچ کی : ردشملبا حق نهماقوب قردلواعفد كلبا

 وص رهش . رداضق قلا یلا زویو تموکح لیمو فاعم هدنمکح كيرپ

 .  . ۰ ردیا طبض یرازاب حاب « یناق بستح نالیدیا نییعت ندنفرط یکب هيا
 .  هدنمالعا هورذ كلدللب هوکرب ریارب هبا جوا : ونرودوم ٌةعلق لاکشا

 یراورابو جرب « شلاقشمراراق یسانب «یلوقرب «یلهلقیمرکی ۰ لکشلانملم.
 قدنخ هدنفا رطا ویسهناخ هبجردقواهلغلوا لیا جا .رددابآ هنهکر ب شم وارادهنخر

 هلباهناخ جاقرب هدهعاقنورد راوهناخهح رادقم هبافکو یوطیهاش چاقرب ردقوب



e.اه راد  

 تولوا تسود تغ هغدل وا یتاخ « فیطعل یسماوهو .ردر ومعم عماحرب 3

 . زدرومشم یسهرو € ضام ند وب

 (راضصحح وف)ندن سا (هس وط) دل ردک هبقرش لاش تناح نداروب 1 ِ

 ندنآ «(ردنیاب) ندن | «(یناخ شکر چ) ندن | ,هنلزنم (راهجهرق) ندنآ هنازنم
 توقیح ندهارهش هدلجو . لدلک هلس هرص هن رالرتم یرابصق (یدهرک) 3

 . هللزنم (دحسم هجالا ) هدنغاجتس یرفناک هدا راغاط هدفرط لوصا 7

 ۲۰6۷ رانو كدلک هللزنم (ناوودترد ) ندن آ هتس ه رق (زراژ نا 2

 ههسوطات نکردک هتحایس مورخرا هباایاب دغ هر زاد
 هسهبصق (اغچ ) نداروب [۱] . ردشفاوا ریرحت الصفم تایصقو رق راو

 یرحکب یر E  یاصف قلا یللا زو -اغح ةا

 لقب نادال و رویم تاک .ردراو کر را ا
 قوسودجاسم یجاح وناخ ا هدنسهصق . ردراو یسارف رومعم عجب

 هدر و رب هک رولوا یاب انوکرب رارید یاب یرہش افچ . ردراو یرصتخ
 یرالشابو زمبقلاب هفرطرب یراشاب الصا راروناللوق 9 ندنا تایم ٠

Siیرتار ین کشو یتنااع یم یاد لو د زاوا هشواق  : 

 ۱ .ردکرت یسلاها .رولوا وتوا رک ین وتوا 7
 س نیم هلا ارق رومعم هراب ۷ یسهعب را بناح :اغج رحم شیاتس و

 . ردقوب یسریرج هدنجنا . رد ( لیم نوا ) رادام اراد یعرج . ردل َّ 3

 نوناص هدنزانک یسلاها ندنشدلوا لتاط یوص ردج الوف e ق و

 .دکرولوا یللاب انوک یدب ۰ راردیا لاشم ةن لک ضان یلمو رندر 8

 الصاهکرولوا یعاونا كنغلابەل | «رالب «نازاق هنروط هقوا رثوا مش یره 3

 تاغ ی راشو نرو تسوب «ترارح ؛تلق .ردقوب یسهجارآ قلاب و

 3 و رکا) e او نو ردیوقمو یرظ

 یسلاها اغیج نوتب هکشملیا قاخ یوکربا ردقوا هداوکوب یراب بانج

 ۱۷۸ و۱۷۴ E ی هلج [۱]



e 0°ا اا  
  صمصم هوم صوص هو صوت هو هوصع هو صد هود صا 2

 ر ا روبع ا ا زدن د دک ت ماند u و
 یاو دا ىلا .دلردک هلامش بناح هت ندارو ۳۱1۰ ردتقلوا رب

 نالسراردیک ا هب ا EE یک ؟ للك هنس رق

 4 هنن ندنوب . ردقانوارب لاثم هعلق . قدلآ لزنم هده رق مان یلتفج اشاب

 راف رط لو وص ی هماق ( كجەعاق) . لدلك هنس هضق یرغنک ردا تکرح
 ۱ ..یدلاق هدر قلقانوقرب هدنرلارح نکسک

 e e شلاق هر ناتسکرت و ناتسغاط : ٠ يک

 . ندنروفکت مور 2 هلیسهطباو كلم مان مرح مروتو رد ات یو طق

 دمت ناطاس یباچ هر e .ردشمج هلا ثماخ مریدین هدعل لنا حت

(AYY) ۰ شقج نالا .دنس قو روع ردفما حنف دار هدر 0  

 2 ۳9۸ ما كنب ردي یب قاحنس و ید 4

 ۱ زا یرامت (AI) تماعز ید

 e هرزوا نوناق .ردراو یتشاب زو و .یشاب یرح کب یالا ت

 فرش هلیسهباب زویج وا . رول وا قرت ویشب كس هدنتلا یساول ك

 . .دجبس هچالا «ءزواهحالا" «زوآ ليزي ۰ .ناوند تردآ ۰ ناوید چ وا م اف

 كييجوا یونس هنسضاق . . ردراو یراهبحان ناود ی < و ردقهنس ران اود

 یوق سبات تارام رووا E ا نرخ

 تق ۰ یتفم یرادرس یرچیب یرب ادخیتک هلغموا یرب هاتس . ردراو
 للا حر ی-هماق < ردراو یدشابوص ر 2 یادج ج ریش ر« یستح ۳ 1 ا

 ترد بولوا هداشف عساو یثوزاو . یسوقر ۰ طابررپ ت 9 ت ۱

 دوهشم كا كسرلعءاح . رد واح یرلهناخ رومعم لاج ۽ لغاب ردق كس ۳

  ( TTی نوشروق یل ەزانمرب تولوا ( يما ناخ ناماس اطلس ۱

 ۰۱۱ هنیحص - یثداج [۱ ۳



 بیلکسا ۲۹
DEDEDE NEDE یو )< 9و )یو( NEDE NIE KEDE NIE SDE یک( DEI NE DEDIE RSDE RIE DIE و یوم یوع)بیوع( 

 اک ندرهش قآ بودا كلسا هراموج هلت رب تملخو لع نس . یدتیا "
 ۰ یدتنا صالخ یس نوک یادخ هدنلباقم كکلسا + كدر دشداب توک 1

 یدک یر ی تم رامالغو كام بودبا كنج كنس تعاس لوا

 لاها هل رامدآ ِ ندعاس شب نورد رگ ا را اک
 یلام زکاغا بولک یثاب كولب راموج هلزک اغآ كزس « اطلس » بولک ارق

 رس لصن » بوش هرانآ ۰ شعا یرامدآ راموج ناحاق ندندنک هم

 راه وک مزک اغا . یدلیا هاب  هراب هدیزکس هد « 1 سرا تایم روت

 ۰ نایدز ونک اراخ هد « e لزق بورا و یرلهناخ نسسو

 یراهشال ید كنبزکس كراتمارح. ندبا ٹنج هلکنس نک لکه لوب يدش

 راک رادروق ندرارب هڪ هجیکوب . . مدرو ۲ هراب « هراب هدنرزوا لو 4

 رااسحا هه رق یلاها . ردرلشع یبرارب قوح رب كراهشال بولک رالاقح

 ود « كدا نفد دز یرلهشالوش نانارغوا هنمشخ كنامل وا » بود | 3

 یهباکحوت هد « . مدروک هدتګو تمالس هدلعولینس ادخ دمه . مدتا ما ۰

 بوروس زو هزکیاک اخ كرام رک راموچ « مناطابس » هجثدیا ریرقت

 ̀ .. .نوخیسمدام را وا « مدیا یرغ كمدنفا نب » . یدتیا رامالس

 نا سد انوا ندناعاو ند | هلا یدرآ ی اغا روالد حل

 :همخادآرآ نامدا ام: مدرآ ندنامو لام مدقا کلن با ۱ ٩
 رمرج د بویالقآ هد ۱ سوق كلا ما قسط ۰۱ ٩

 . «یدخا رااجر قوچ اکب هد تیا یس هنمریدلآ هنسوق ین بودیاوفع
 ! یدشا ایل وا دن ابا یضترخ . مدیا سوپ نماد كناشاب یضتم رقح هد ۲

  كنيمارح مهمو مومذم یسهیوا ۰ رزرو  هدافس هناتسا زر

 + یکیراید اب ۰ مورضرا اب ماش « باحال ءاشنآ اما . زامهلوایساقلور درا
 .دهع هب د ملا نوجا كرطاخ كنس هسرولوا بصن یراتاب دادب اب

 ماجا رس یلیخ بودیا ترشابم هکتا روبع ینمریا لیزیق ندنآ . یدتیا
 تربع ردق نیکیتا روع ها هداز رادرتفد هند نللا تس اما . لنت"
 یر هناخ راب كناوسغا ضعب بولوا قرغ مدا شب قحن . یدملکج



 ۱۳ KDE DEDEDE BEDE مج صمم صمج یم جیم صمصم صمیمی

 ههمک ندندبک قم ربا لزق هدتمسو TT لب یلکرب د كناشاب

 راب بوزوب ییرهمیخ هلح هحیک لوا ناه هجشربتک یراتشاج نیربخ ین نع
 وتو رار چاق هار ندنکوااشاب یل دلزممهلکود ییراهاکسو

 دلرانلیدما لتق هلشورض رشللا هدهعالغ زکس بوریو شورض رک رب هربقح

  قرتهلالح ینقح كمنو نان < بوشوپوا هليا ریقح بوبالشغاب ییراتآ ررب
 بود « ردمدا 2 نوسلوا تناما و مرب وا یغاا !A E اشا یلص »

 ندلقن یتشذکرسو . یدتک ییغوط ةموروجندنفرط قمریا لزق یسیدنک

 «یدرویبزک هدرلغاط ؤاموچ نکریلک هليا اغلا هماش ریقحوب هکردلوا مدصقم
 فا ایک م ماش یدک سار ماپ ادن رق ربع یا
 هدنسهلباقم كلسا لوا ادخ تمکح . مدلبا كليا رب بوک بوریدجا غار
 .. هحش ۰ یدتنا صالخ یزب هلزعاح « هلزلام ندنلا كرلنا تع بانج

 عرصم . ردکرک كملبا كلبآ هراهسمک ندبا طالتخا هلبا مدا ی هدایند
 : یدهاش عرصم رکید « هیامرس یک كلبا هدلاع ییا ردقوب » : یدهاش

 ۱ . « ندنب ردوب توکوا اکس « هبا كلبا هیوق »
 یوا ا کم هدنرانک قامرا لزف بولوا ناورهلو فج ندنآ

 هرب . هغاغاص رکش « یدنفا ایلوا . هرب » بولک نعدنفا اشا یضتع نوک
 ادخ دمح » . یدد «؟یدلوا هج كمالغ « كلام هلا كرلهناغ بس

 زکسهمرامالغو شورغ رگ رب بویلوا عیاض مهبحرب هلسهیلع تمه كمن اطاس
 هریقح بوریدبا ناسحا شورغ رشللاو « نلتآ نالیک هلیراحالس سار
 ماقتنا بوریدتسا هراب < . هراب بوروشوا چتسلق هر ران دا دصف

 .آ مذلآ

/ 

Eیاس نت نیا ی یا  

e: 
 و ۱

 9 ۱ تس
 قلآ مافتنا ندودع اما رک د ایند نو ۱ قتل ٣ ماک هدایندینک ردلکشمیلبخ هج رک ا

 مدلیا له ناک ناک یارحام ناک همشاب بودا كنج هڪ و مت یس

 كودنااقص فاو بواملاق یرارق ندهلوک نکردبا ربرقت هماشاب یرانوب بقح

 صالخ یناج هحشوق یراب بانج . كسییغوا را ! یلج ایلوا . یدعا»



YEY تنکتنا 
۰ 

 یلغاب بوذباب هنک زد نیزسنآ . یدلک هنمرزوا نکیا رب موزوا هدنجا غاب

 1 هلام كد کبود یرغوط هن ولغوا ی یو زر یورو وب قرهلوا

 حال زی م رایدکح جالتس هدو نوح وا تورم رز و یاب هر هحراو ةا

 ۰ نابد هل هراب فیع هف وش م هتشلا ۰ قدم رابوق شاط نالو ۰ قدمریدلاق

 6 م4هشیت ندعو هدعاط لام . لک راسا یاب توروتک هغاط لام

 تآ .ینلدروف هطوخ ظوح نود«! یاه یاه هر را ٩
 تا یش O كك درو E ندراغلا تعا ر وو لدتک بوقارب

 هجیجوم (نزنطایع بلکلا هلا طاس ) هشنهراتکی ن ناراویرایا مز توقا

 لا چاق رب شر ندرت نولوا دم ندرابوح تک القا طلسم 3

 ینوملم ناتا قارنم هربقح مدقم : رابدلآ هبهتروا ید تو
Eهد « ۱ كشش هرلهناخ سس اس ور » بو رتا روض راموح تر تسد 7  

 داموچ بولوب یکولع ددع ترد هلرااخ سیم هرجا نامروارب رایلتآ هک
 هلعالع ترد یم امت یو هناخس اس ییا هدلحم لوا ادخ دمج . ربع هتک هلک

 ورد ید ی دلراتکب نالا یوا ارق بودا مت

 تنعل یحاص پوتا زوس هغاحؤوا نوح هد رل رداح ماشقآ ! راهحق هربا 2 ا

 هجرك دراو کا يلام نیش یانو ےک ود ها تکو بوحاق ها
 . < زکیدالهراب یتیسح نعوج بورتدلاق جیلق هزمراشادحالس نارو _

 ۱ یمن سم . قدلوا رازم ندزعاح : ردکلتکی ! مکب ۰ رولوا هو » یدک و

 ۵ روس ندزهوخ هد رروج هدر رب E روک هلر تع لات ارد ا

 رج یک شما ت تکی شا یر هل نوک تاب تیم را یوا

  هرهحقوت اباد نو ی اد وا هو . قنلآ لام: یدجاق

a :4 ِِ راددرو یدمع بوشود زرمسل و » ىە هدکدید » ؛ ردمزال#  

 . رایدید « زرلهراب نوجحما تربع یرانو ۰ رابدتا تناها بوت زوس

 : 3 ا بوروشوا چاق یک رکن یمهلمح 7 یدلاق هس اد

 : هدهاتم ا یدلبا هبه هریقح یرلحالتسو یرلتآ كنك اا

 یھ ددا عطا بولوا ناممم و دی 1 هحیک رب ه كلوا .تدوع هني رلرداح



 ۱ ام يلجایلوا ۳:1
DITIRSE IDRIS HIEرصمصم سی یهو ممه و  

 ِ e هم روضح رایج یشاب كولب مر < ی . مدتیا زوس ندروس
 لوا ناه «., رکچ 1 یر هد دعا دیو و هلوت نوع رد

 غا دجا كول هل ۶ یک « ییدید كنم لحالس ندجراص نس » تکی

 « مدقج هقس ل مدنکناراد د داد بولوا یلحالس لدشاب لولب ریز همشح رس

 « همریدلاق لا نیقاص مدنآ زوم کس نازو یش « بواک هما هللا هڪ د

 A كریقح ناه هڪ د « نوسا وا یزوس رد مزوس» ریقح ء یدید

 بوزوج یرالا در امالغر وا ءرقح . لدشونوا هل رار رپ بوزوح

Eراموچ بوقارب تأ یرغوط هتجما یرلرداج یشاب واب رامو بیرق هلحموا . 

  هجتورر ا ا كولب راموج . دشا 1 as یسهمخ كکی ۰ و 7

 ی مزوک کیا ندع وردغاد . یدصاب هنیرغاب بوقیج هرمشط ندنسهمیخ

 یلامهناخسیس کیا شادرس شادلو « شادحالس «شادنرف ناما » تولوا

  هلفقلا یلع ی یخد تکی ترد ۰ رایدتیک بولآ هدریاب وش هتسشیا كراعباوت

 3 الس ا و رلیدتبا مہ است هدکب وب ا دنبودیق توتا

 «؟مام کب ناما هح راص : :E رود دا بور و سفن هلیناکرب

 .یدتسا لاو هبد-یدلوآ < هڪ اح .هرب هدکب نربتک یز هدا دایرف هبد

 . قردلوآ دو باکر الا بود تآ ناه <  یدلبا نایب رر یهصق هدوا

 كف رطاخ و یدروتوک هلی یربقح ر ا ردق زوبحوا"

  بودیاكنج هزب ناه نس زمت شک هاش هسا لالح كالامهمکج ما «ییاج ایلوا»

 0 یراق بود زرولوب نرو زا 2 SEEN ی

 1 . رویلک تکی وا ا شوقو ندز2رط ط یشزاق هک ادروک یا نکردک 7 9

 : ' نلماشخا » رەوا یزید كراموج بوسا یعاشا دما شرت ندرانآ 0

 بوتآ زوس و ىلع یلداقو  نیسح لحاحنسو ولغوا ر هدرارداج

 2 رانا ید ضدك ترد هرانآ . رایدتک بو وقوا تنعلیخد جی
E 9رايد حاق مدآ  aا هلیسهناخ سس یا بولک تساز  : e 

 کک ا

 ۰ اس لک ع تان داك ارا تک



io  اسکلیت 
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 ۳۳ و ندیآ یا بود اناسحا رفت یمهف ولع كنسدکی

 هدکدتا طض بولا اغا روالد ین وزع یلیصا یابط ندا كراموج
 یهدنتلا مارا 2 قاشا وص و» راموح ردو هن سه .یدروک یادح كراموح

 هنیدایرف الصا هده سیا یدید « ردشهلوا هقدص هدنتحت یسهفولع كمراتکب

 كرمدا سح هدنحا یرهش a هلا ماع ین ی یشاب لولب راموح توشات

 الا دانا هساحم یلاتمو لام ردقوا

 بولاق هلرداب یللا زون نالاق یرلتآ ررب قحمآ یاب كولب راموج
 ` هلا لاح هناشاب یضا ص كرەلك هساوس ندنرهش راس ندننوردغاد

 دنتحت یسهفولع كراتیکب ی هدنتل [ مغارباب مش یرانک ۰ رزو وود یا »
 هل وا» اشاب یتت مهد « یدوق هلاحو اغاروالد-ی یدمش . كدابا ناسحا

 روصق ی ندنا ییهبساحم نب . مدریو هباغا روالد ینلیشابوص الاح . رولوآ
 ندنامقل یت ك ريخ . راقوق ندشاب قاب » یثابلواب راموج هدک دید ¢ مریلا

 ی هدناوش زصمهلب راغل اهدهحیکت .یدقبح و تو ) مدلآ

 : یدصایسادختک تلف یو نام ا

 قرهلوا راو هرلتآ نالیک" مانب بودا نابرق هدنکوا یزوک نرانو و
 كنها هنایصع كلام نالا هدراسک ۰ یدلوا یب غاط بوروا هشت یلتفجب

  یفلم هک ات . یدالشاب کلیمارح بودبا لیصحت یردف كسب شمت هليا
 . «یثاب كولب راموچ هحنک هنبرهش نوفزیعوب بولوا لوزعم ندساویس اشا
 ِ ید تولوآ داما رک هززوا ی یش قاع ندلڊ یاکرید اشان یل سم

 کک لوزعم ندرکب راید بولواناهن هدندیع قمرا ِِ با تک زو
 NNE ء۲ راک ن ایا

 دننو ده هلمراکتهدخ ددع ترد هر ا ردوو بوناب ها ٩

 e ORE اما مدرویپرگ هنیروضح یشاب كولب راموح تولید

 ! مزاسهش : هکمدید ةر نالوا ا هکمروتک هراموج هلا دنب دف یرب

 هدزکناکراو لو < نوسل وا نوحقححالس كفیدیشاطو نوجا ثشاب چوک ۱

 اکس . نوسلوا نوجا روس ¿ن نا هیاسسف الو نامر زکفیدقح هقف



r4ا یلچایلوا ٤ 
 هام اه فا مت

 قو درو ک كفا ا هتس ریارب هلبرامالغ » ۰ رایدر دس

 رایدشا وک و تفک هڪ ود لیدیا دازآ بودا نابرع قو « مهریدلوا

 .نوسلوا هنقشع هاو . زکیدلآ یعرامالغو لام ردقو < رابزاف تس رقح

 .موزوا هدعاب زر » < یدلآ ےک کلام | كام هعاح
 یر هدک دید « ۰ وارومزونوک لام هتشا» تب یقح . اید زودی

 .یرلنو نس « تبسح هزب ؟ ردنهدزب رانا آ یراکشو ل هقابریپ س کیدو

 كرا ساو . نوسلا یراتآ بوروا یرلنوو ترا روکرک کج

 . رایدتک بورودشوق تآ هلح زمغیدلوا مزهنم حوا . یدید « نوتا
 هرزوآتآ هدنجا راغب بودا دنودیق هلزمیشا یزیشبمزب یعدآرب كرل ا
 نجر هکمدروک یا ردا یر یرادقم مدآ كس, نیش اهم ونک

 ریقسح . شلوروف رارداح رک :نتددرونخ ودغ ش نوا هرجا زوا راز

 رادکب رامزوج مزب تکی لوا . ؟ کردن رارداجوب ۰ مزا بهش س هکمدید

 جوک بوک یی یوک

 نس ۰ یهلاد بودااشو دج كم زوب بولک همشاب ناح ناه . یاد

 نده رش ماش ریةح و ارز . مدلیا ناوارف رکش وید « ! كس رکلاحاف

 هلا شاپ دار مظعاردص هدکدردنوک هتداعس ناتا هلغلقالوا اشاب یضتح

 ًامزنم بودیا كدنج یاب كولب راموجو یلغوا یحرطاق و ین یروک
 هدنل ودردربقح . رایدتا رارف یثابكولب راموج « هداز یحرطاقوی یعزوک

 ت ق هرکس «اک هماش هلا راغلا هن بولو ماع هدمضعاردص روم

 كرهروتوکهفب رشماش بواکتسار «یثابالولب راموچ هرجا نامزوارب هدنبرق
 هدنرفس(دفص) هدناتسزرد تبالو ء مدریدزاب یئاب كولب هنهدنفا اشابیضتیع

 ردقوبات . یدیا ی-شاب وص راسکین بولوا هلبب هدنصنم ساویس . كدیاهلسب

 . یدتا ناصع راموح . یدراو زفوقح

 هدنراغاط ماش هدنقا اهاپیضترم - ینایصع بیس كنشاکولب راموج
 دع ر چیه "یتءاحش ییدتبا زارا كراموچ وب هدک دا ینکنج یزرد

 ,هدنفا اشاب یضن ص هدنسهیاقم كنا . ردشمهما حالس بحاصو نادم

 یللا زو یغلهداویو راکت هبیثاب كولب راموچ هجللوا یببلاو ساویس

1 ۲ 

1 

1 
3 
3 

 ات و



OY O ۱ (ز 7۳ DTI 

 ۲:۳ تیکسا

 . كدلك هنیوک (اضهاد) هدنعاس شپ ردیک هر دور ةر برع
 اشاب ناعش ن هدازو SEE یماضف یوم نان هک یوم

 هحشح مرا لبزف ربقح بول وا نامرف : 9 قمرون وا نوک وا هدنکلفح

 یلهحاب یلغاب هرجا زوارب بوقلاق نداروب هلمراناملغو مادخ نوجا
  EEلدتا قداصت هلاحوش ن :

 یراکداو داروا هرزوا تا هدنلح تشاح تقو س ایل واربقح تشذک ر

 تلاص ترد ندع رک قا !ا » مالغ مان تارو نکردک تود توالت

 رله میک یلتبهویدو یلتآ لیک ترد ۰ مدتیا رافن هدکدید « ! رویلک یتا
 رانآ « هدهمتک یغاشا شاب ریقح . رابدیا هدالوا دیقم هنیراحالسو هداگ
 هسد « كولوا دقم هزکراحالس » هعرامالغ . رابدنا هدهک یراقوب شوفو

 ندزقرط غاص هکلدروک یآ ن نکیا هدهلوا برق هرگ ر ئر ۰ ۳

 زمکیدروک مدقم :.! هدهگ هزعرزوا هدن رالا یرالبتف حالسرپ یندلتآ ترد

 یرقح یرب بودا موم ندهلحرب قارنملاد ندر یدرد كنلت | ترد ۱

 توقم تا هع رزوا یرکید هحداز وا لا 1 ریقح قرا | قار

 هرلهناخ سس دیر کد : اجا تباصا ارج رج « یدتا هرز تشخرب

 یرلهناخ سس . مدتیا موج رهمد هللا هلرامادخ هن ريقح هحنابراص

 الصا . رایدتآ نوشروق جاقرب بورتسوک موج هعرزوا قافتالالع بوقارب
 زا قو ردا دادما کی ندرلم ادخ کمدر وک اما : یدعا تباصا

 بودا رارف ندترنک هلتاعر هنسهدعاقنو وح مان «تانکل ایلاوتنغ ًارارف»

  هحمیقع .مدامآ هکله یمدنک هرزوایمن «ةکلللا مکیدیا اوقلنالو »
 ابص بسا دملا . یدک هنیمز رز شیراق يوا هکیدنآ یخد تشخرب
 هرجا غابرب ندزنفرطغاص نکردبا رارف بودیا هکوا هليا مات مادقا هتعرمم

 لاد بوقار یوزوا هل رل اتش یهدن رللا بولوا هاظ ۍخد لآ ترد

 یشناشاشاب ندنآ قرەملاق نمرادتقا هتمریداقیزیلا . رایدک هزعرزوا جیلق
 دنودق افقر تسد یریقحو هلدرد بودا رارف یدرد كزعالع . كلدنا

 هغارصقرب یکید یربقح تزل ناو هعا صف ا یسر بودا :



Ne 

E ۲یاس یلچالوا  a 
IERIE KIER DEDE RIEیوم مم یمج  ٍ : HEEE 

 4 ییلکسالا نیدلای ۳ ر ريكلا خیصلا نش رد یارد « ند ر

 . زدماعو صاخ « هاکترابز تولوا نوفدم ا راه ریش یاس: هرس سدق

 ۰ تمصعو 3 هناکب ۰ یک لع هنیز زح + ردر شو هه راتتار طقسم

 1 نیدلاسمشقآ زیزعوب عراع نیدلاحلصم خیشلا ) راربامدقم «رارسا مرح

 هزح خیشلا) . ردنوفدم هدنسحاوت ناکسک < ردندن رلهفملخ كسرات ر ضخ

 3 « ( یرصم نهرلا دع“ خیشلا» نوفدم هدحاص راصح هرق (یاش.

 ی نذاكندلا سمش قآ هفیلخ تردو هتشلا ( یرونتمهاراخیشلا) دف

 . هدمب ء ردشلوا هداحس بحاص یرونت ابا نکلبا بورک نا او روا

 لدن « ماش رمح کوس ؛ یداوا قیرط یاوشبب ییلکسا نیدلاحلصموب

 . قرق ییلکسا نیدلاحاصم خیشو . رایدلوا داتشرا لئات یرتعم میح رلادبع

 یرش تنلکساوب الاح . ردندسام 2 یا مدق هتطق « كلام دن ی كم

 (ییلکسانیدلارخف خلا ) . ردماعو صاخ هاکنرابز بولوا نوفدم ه هرجا

  دوعسلاولا و یدامادكم وح ر «یشوقیع» ندنیفل وم .رارد «سواب خيش

 .ردشلدبان ود هداروت بولوم وح م ا 4 ۰۳ردیدج كموح س ىدقا'

 (نوشز ص ) اردنا قلجهمقل بوقلاقندرشو هدع .ززعلا هرس هللا سدق

 هدنسهناخ كن ( اغاروالد ) یرادحلس یھی اط نمدنفا اشا . هلدلک هنن رهش

 یفاصوا لرهشو . یدئلوا نامرف نمهعا ثکم نوک جوا بولوا نامهم "
 رخ لصفم هدشیلک ندمورضرا هلا هداز رادرتفد هدنح رات ید ی الا كىن

 زارق هدنکلتفحاشاب یضترم كردک هغ بناح هت ندارو 7 « راتلو

 . كرەليدبا جرخ هک ز زو کیا هلیساغآ ابارب و ایاعر نکیا هدساویس . قدایق
  بودک لا هت ندنآ ,ردکلتفحرب لوس لاشم هعلق شلدا هالا
  ووعلااشاردح هدازرتفد مدقتام كد هسرهش ( نتموک) بارخ یسهملق
 ۲ هسلواریمعت یسهملقاما . لکدرامع ردقوا الاح [۷] یدیارومعم هدزمکیدتا
 ٠ ندارو .یدرولوا قلطمنما ید یسهناخثموک بولوانماندنملط ناوع

 ۳۹۲ هفیص - ینا دلج [۱]

 ۶۰ ٤ هفیح - یا دلج.[۲]



 > و|

 مادقا ۹ «هروذ

۹ 0 
۳ 

 لد یحن
 4 دم ۲ ۳

 ۱۲226۱94 ویو مصوب ص NIE DIED و مدص جم میم م موم ومص ۲

 رادرتفدهدندوع ندزمتحایس مورضرا یهدخرات یدب یللاكم هلساسز راثآ

 لضقم هدلاوحا تاتسارو رز ی هلند

 هن ( یسهملق بیلکسا#) كردیک هلامش بناج نداروب . [۱] ردشمنلق ریرحت
 . كدلك

 دم . ردحتف كنبدلاءالع ناطلس ندراقوجلس - یبعلق بیلکسا
 طض یراترضح ناخ دم ناطاس یاج ندللا كارتا یارشا هدنسهنس ۷

 . نودا ناصع به هدنسهم ولعم هعقو روج یمانقشا یاوحو کنوح ًه ردشما

 وس ەدەهسراشملىا| طض یعالف و کلام هڪ ةو قاحتلا هروع هقرف ۱

 هرزوایرب رحم ناخ ناماس هدعب . ردشعا طضیتسه ناخ دم ناطلس یلح

 ناخ ءرامالسالا عیف یمدندامس ناسا دک اک یورو هد
 یالوصحم باوا . ردصاخ مدقلا زورفمو قلا موطتندنیدنل وا نعتنویاه

 هایس . رداضق فرش قل ها یللا زو . رولوا لضاو هرامالسالا خ مش هله

 . زدراو یمادختک رهش ۰ یسشابوص رهش « یرادرسیرحک « یربادختک

 . هدنسالعاورذات كدنلب هوکرب شلواهتسوسهجوا - بلکسا هعلق لاکشا

 . ردیلاع هعلقرپ لکشلا سدسم شلداانب هلا هدیشارت كنس یرانادندو جرب

 نی نم هل رلهناخرومعم تولواشلوا عفاو هدرب یلهحاب لغاب « یهردر یشوراو "

 . هدنعماجیه هلفلواهرز واترثکتیاغ یماملع .ردلکد عساو ردقلوا یراهناخاما
 بولوا یک اوهوقوذ یسازو .ردراو ینفنصمندهماطو یتسردمو هسردم

 قرقو ینارق ظفاح ردقزون چ وا ۰ ینایص بیم « دیشر < ردیناک محو لع
 هدیرلیشراج .ردقوبیناتسدب یسوشراج .ردراو یناوخدجما ناییصبتکم ددع

 ققاخ هدهسیا یرهش كروت . ردلکد مظتنمو نزم یک یرایشراج رهش راس
 دا قمامروذنوق ینمدنفا اشا یلص یتح .رد و زنم ندةلخ هلتمومع

 بوم اناج و تفم كردا ثکم نوک چ وا ًامغر هنسالاعر اشاپ هدهسرایدتا

 0 . یدچوک « یدنوق « بوخما
 صاوغ « هققطا رارسا فشاک « هق رطلاراونا رهظم - یراهاکتراز

 . هللوا رظن هب 4۰۷ هفص - یا دلج [۱]



 یس همانتحایس یلجایلوا ۲۰

 مه صومعه عمو مو صمصوصمصب NDE )یک )یک NEDE )یک )یک REM )یک SDE )یک )یک )وا

 <« ( یماح هعلق یراقو ) :"ردراو یسدقم دعم ددع شع س یراعماح

 «(یماج راکیپ یلتود ) ۰ (یاج هناخهبط) « رد هرانم ( عماج ولوا)
 شالوا اتندمعلا سرق ( یماج اغا نسح یاو ) « ( ییماح اغا رمت یوق )

 « ( یماج دوبنرآ ) ۰ ( یهاج هرانم كچوک ) ۰ ردعماج رب رومعم نشور

 . ( یاج هل یی ) ۰ ( یماج وبق یلریحنز ) : ( یماج دجسم هجالا »
 .. ردراویرادحسم هلحم هدردق ۲۵ هقش ندرانوب . ردرلنوب نالوا زم ولعم

 دل اراده یموصخ . ردراو یراماع سردو هلط سیردتاراد هدعماح یدپ
 . راو ا دحلا نابدص نک هجورا ددع (۱۲ ) ۰ ردقو

 : ردهتفج ( ياه هکن) « زدهتفح ( یعاح یو رازاب) ن یراماج

 ردو یک ادعام ندرانو . ردماح 7 افکلدو حرفم تباف ( یعامح اشاب)

 . ,ردراو یرامام یارس

 جاوب ) ۰ ( یناخ اغا مار ) : ردددع چوا س یسیشراجو یرلناخ
 یا ردقرو د ارا رولا زوم ےن میا اغا نح

 ترد لکد یشراح رب نزم یک یرایناطلس قوس ماشو باح اما ؛ ردراو

 ا ا مارا ناو نام ر یوم لو
 هک ات یسحابو غاب « ردراو ید یسالعر . ردکرت بخ قلخ . ردروهشما

 نون و شم یورو یر یدومرآ ۰ ررراو ردق هسوک

 نازق ) هلردیک هلامش بناج ءرکص ندکدتیا اشامت هطزوک ییرهش هلیزوب
 او یو و دیک لنز لاا ساو: یا لوم ةد( اف
 یناحنس قوا زو . كدلک هنتسهرق ( ییغوا روقنوص) كردیک هلا(ش هنس

 1 ردشلواعقاو هدنشاب رار . ند و وو اوا کر ظن ینم دهدندودح

 یساوواناسح . كدلك هنسهب رق ( یاج ناولا» ¿ء هلردک هلامش باح هسنداروب

 ارز . ردیوک رومعم تیاغ ردهدنساضق یغاحنس قوا زوب و هلحموب

 . ردهدارون ( یترابز یلج ناولا ) قافا روهشم هدنتلاا ساویس

 ساویس . كدلک هنسهماق ( موروچ ) هدتعاس ( ۽ ) كردي هلامش بناج
 هلحو یمهملق . رداضق قاهثآ یللا زوو یتحت یب قاحنس هدنلخاد یتلابا



 ۲۳۹ هلبز

 ندراناکرت ناخدحناطلس یلح هرکوص لا . ردشماعا بارخ هدهسیا شما

 راناطتسن هدلاو هدتلاا ساویس هرزوا یر نا کک
 ندنفرط یراادنتک ناطلس لارو یراقا دامن ازاد د

 یفرصتمندیکسا . ردبا تموکحو مکح بولک هلا ولت آ زویحوا ناشیذ یاغارب

 فیرشقل ها یللازوپ هلیسهاپ هازویچوا الاح .یدیا یب یعاجنس ساویس
 . زولوا لصاح شورش (0۰۰۰) تلادم ەچ ور یوسهسشافندنسا ق داف
 یرجیکی « یریادختک هاس «یفارشاو نابعا« یفارشالا بقاویمالسالاخیش

 یرادحا یسادختک رش «یسلح رهش ۰ یانرهش .یسشابیوص رهش:یرادرمسآ

 ۰ داو

 اق نیلا رب ریارب هنامسآ جوا هدنلامش كنار هیز - یمهملق هلیز

 یسهلق یتلا یعرکی . ردانعرو نبتم علق رب انب كنس « لکشلا سم هرزوا ابق
 « عماحرب « هناخ زوبجوا هدهعلقنورد .ردراو یسوقریمدر, رظان ههلق راو

 . ردقوب نالف یشراح ۰ ماجبولوا یراحشراص وص « یرابنا لالغ « هناخهبجح

 یسهناخرتهم تبون کیا هجیکره بولوا نک اسهداروب یارفنو رادزد تج آ
 نصحتم رانا بوریک هنتمد یاحو یلالج . ردهعلق ظوفحم و ژومعم ینیلاح
 ارق یرغو كنناعا رش ارز . راردا قلناهک یارف نوح نور

 .« نوزوم . ردظوفح هدهملقوب یازراو اشا تمق ید كراكو فا را

 ٠ شوخ هراپ رب یعرکی نوجا نمدنفا اشا یضترم بولوا یراپوط هناهاش

 . رلیدت | یرلپوط دما
 2 اس ن اق دق هدیه كتسهملق لز شورو

  بولوا رلهلاخ روتسم هللا بارت ددع كس چ وا یل هاو یلغاب رظان ههلیقوب

 لوا ) : ردرانوش یرامسا كنیرلهجیاشاب . ردراو یسهلم ددع رب یعرکیا
 « هناخشابد . هل کی « رم یحوم ۰ راکب یلتود «هرانم لوجوک « عماح

I. 

 « ارس شواح خرف ندنرلیارس . ردب رلهلحم (ادختک « اشاب . هیکت « راژاج

 ۰ یارس اشاب دمت هداز شواح ۰ ینارس اشاب یلضف ۰ ییارس اشاب یضقع

 . ردب رلزومعم كا یارس یضاف « یادووب وو



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳ ۲۳۸
NEDE DUDE NODE NDE NSE NSE REDE NDE NIE NES BE.موم  RIE NUDE NDE NODE TUDE DOE DUEصمیمی  

  هتروامد ) .ریلبراو هنسهعلق ( لاحروط ) هدقانوقرب نداروب . رد رق تیاغ

 ۰ یللازو .ردارزو صاخ برق ههبساما < انک اچ یعاحنس هبساما (یسهصق

 ۲ وترا یا ناخ «عماج « یرادرس ۰ یرب ادختک بولوا اضق قلا

  یهناخكس لاثم هصق .ردسرفهلو ید (یوکیحروک ) .ردراو یرازابو

 >  هلابا رورص لعاهلا .رولوا یرازاب م ا وز فح تولوا یوک روج

 .ردهتسارا هلبا ارقنادابآ و رومعمیسهروح ثرد .ردقح هلوا مظعرهش و

 3 هليا اوواقیرآ نالوا هدنرزوا زلویو ردلصتم هماووا زاق : یساووا لاحروط
 ات ۰ : عاف د

 هل ردک هلامش بنا هش نداووا قرا: : لدا عوجر هددنص هی

 . لدلک هنلزنم 4 ترصن خش ) هدنسارحهبذ بوشآ یتنماد لس ییهاح

 یوسیدجا هجاوخ نعدج شلک ندناسارخ یلوشاتکبیحاح ترصن خشو
 تراک نادا و رم هد وهذ هکت .ردندنرللبا ناسارخو ندن راهفیلخ

 یسارقف ددع شم هنهرب رو اب . ردمظعم هاکرظن یلەناخ رفا سمو دجسم

 ِ a :یتح..نارددقتعم تباغ هترصت خیش یسلاها رادوب ۰ ردراوب
 ندرب ناوروج . ردبشموروج یفرطرب .:ردراو یاغا تود هنهک میظعرب

 تاغ رولوب اقش راهبشا روح ههر یاهو قرح یا بورایوق قاعاقر

 ۰ رارلا یړندلب زویترد ناهجقلخ نوتب یکوروج كجاغاوب . ردبرج
 ا الرا مرا لح نا راووقو لک ۱ ردقمرذ هن نکیآ هوپ
 ۴ هلواقرطرکید ثاجاخ | و. مدلءا ظفح کرت بولآ ینسهرابریو مدروک هلو

 ا تد ردا مث د ا انوک ندنا لک [هکرربو تود طلب

 ندهکتوب رلرمل [ ناسحابوروتوک اناده راشیورد ندنودوب هگارشاو ناعا

 ۱ یک هتل لد تخار دریک هلا هت
  هدرهشوب «رلرید (ییز) همیلکو یلاخ هدیکر ناسل : هلیز ۀعلق فاصوا

 رو رابعف هر ندنکیدنلشا قوخ ماکو یلاخ

 رک هتنکع هلوام هح ا . رد (خاوا) ندررصابت شا
 ۱ رم وو شمک هللا كدوعسم نب نالنسراجیاق ندرابق و حاس



 رش یي ساورس ۲۳۷
DE KDE KDE او( SDE و( SDK REDE KADE (۱26 KSI RIE REK ورک )یک( NOE NAE NDE RADE یک RIDE KDE یه( 

 هر تلیب چ وا یونس هنسضاق ندنسحاوت . رداضف قلەخ ىللا زو

 (۱۱۰۰) هلیرکسع كب ورايت بابرا . رولوا لصاح شورغ (۱۱۰۰۰)
 : ا تواوا یرکمع حلسم ددع

 كن رفنک .ردعاعم هش كتك كیدال كن مت قوا ۶
eهحهقشا ىجا یکم . ردغل شاب وص كح هعاق 5دا  

 برق هنکسکو هعغاحتس قوا زوب دغا ورد ر ا

 رې . ردیک هتسورپوک ریکتشاج هرزوا قمرا لزق ندنکک . ردراعاشم -
 هرنوقو ردک اخ یعاحنس یرهش رف لو نالوا فرط یر هه

 هجردتوج هدنک اخ یروکناقرطهنوادلرهن هکردعاشم هلک اخ سا وس یدودح
 هدنسهرا یعاحنس قوا زو هلموروح ىجا داع بیرق هجو . ردساضف

 :رداول رومعم قاضاقزوقط یعاحنس قوازو . ردساضق راصحهرق ی ریمد

 یماضق غاط قا . ردنرابع ندرابوک رومعم هراب شم یناضق نوقرو

 .ناهج قافآ بطق « یساضق اووا نسح . دک رع ندارف نادابا ددع زون

 تاذوب .ردنوفدم هدایرق رومعمرب هداوب ( یراترضح نابع نیچ خسشلا )
 رب هدنراد نيج . ردسهفاخیحشد دلنمدح یوسي دما هحاوخ ناکرءارت

 ردنا ما هد ناغ«نجرما) ننک تا لا ر

 .قوبچ كدك «یساضقیلهجوق لزق «یساضق وزوا قادوب . زیزعلا هرس سدق

 اووا نیسح هیح وب ,یسهیحان یچاروغلوص ۰ یساضق وزوا كشپ ۰ یساضق
 .یربتدلسزومرد هدسد یادناخ كنولغوا روغن وص :ردهحان ولوا ندنساضق

 : ندام تایسا ون الرا راکهکرظن .نردراو نامرگد وجر ا کک
 ۰ ردرابد رب یتمینغ هبافلاتیاغ . ردقاتوق رب هداقوت ( یساووا زاق ) هدرلاروت

 . رداضق قلەخ یللازوب هدنک اخ یرهش تاقوت یسهصق اووا زاق لسا

 .. ردراو یرص:۶قوس « یاجو ناخ ؛یماح ؛یرادرس «یر ا

 تاقوط ندنآ و هتسرهن ینازوط كر هک یر وک یشوواط نداووا زاقوب

 _ یللازو ترق هداقوت هدنک اخ اووازاق (یراراهنبا يسا ) . رلیراو تت رش

 هباووازاق .راویاخ رومعمریو یرادرس «یرب ادنتک هاس .رداضق یاهخا



 : ین همانتحابس يلا وا ۲۳۹
IEکوک که  KSSE KK SIEکوک هک ( Bik, ۲۳۳96 RIK NDE KDE KE RSE PoE RIE KODE BEDE 

 ٠ هنصاخ ناملغ زویکیا ۰ هسک یمرکی هرابغ والدرق هلجو هسک ررب هبهقرفتم
 ااو اعا سازش هل تونل ناجا ارج رج هک نوا

 . داك هن ( یرهش کی ساویس  بوقلاق ندساویس

 ۰ غاب هدناخاد یسهیحان ساویس هدیداو زود رب -- یرهش یکی یاویس.
 . ردانعر رهشر ابو یئلاها ناماسم یل ناخ كس روتسم هلا بار زسهګاب

 ییاعصم هرف ینا ریزو نامز یدلوا هحوتم هددادغب عیار دام ناطلس

 بتکمر ۰ یدجسم ییا  یماج رب « یهاحرب . ردشملپا انب یرهشوب اشا
  هردروتسوهبا دیمو کک . راو یاخرب مظعم یانبورکراک , ینابص

 كنهارهش یهدنکوا فلا . ردیارس ناوراکرب رولا ثا هیوط زو اخ
 تاقو ندساویس یسارو . ردراو راناکد ددع یللا قرف هدنراسو نم

 رومع» هنوک ندنوک ندشیدلوا لزنم ر ندمزاول مزلا نکردک هلیذو
 یرلوف لوس ق یو هعلو ماداب يا كتناخو كنوشراح . ردهدلوا

 كن | عا ار فوح ندکسا ءردرله اخ زر سمت نم تیم .ردراو.

 ۶ ر نر د فلا از نالوا نک اس هدارو الا نو

 هلامش بناج هب نداروب . ردراو یترابز ( اب یدنه ) هدنلخاد یسوبق ساویس
 ا (هووا ورا ) ترک لع مان لس ییا ہدعاس نکم وردک

 ارق نادا و رومعم . قوح للوصحم هدنک اخ یغاحنس ساویس . كدلک
 قلهقنا یللا وو ۰ ردرایوک لاثم هدلب نم دننام همظع شوزاو هدنسهرآ

 یرازاب احشاحو یاهو نا هسا ر راو یسهبحات ددع ید . رداضو»

 ا ا ا را راد ویزادرش یرسکی ۔ردراو

 لاا ساویس بیرق هلحوب . ردقوب یمه اط یرکسع یریغو یهایس اما
 ۳ 3 رب رحهدندوع ندنتحابس مورضرا یعاحینس ۳۵ ی en ۲ لدا دادعت ی راقاحنس

 یخ یساولرب . ردف و یررش رومع : ( یاس قوا زوب 1 ندیم وا
 رز 4 ۳۰۰۷/9 ) یصاخ ندیهاشداب فرط كنکب ّ ردا نارود ین اوت

 ۱ ها « یسشاب یرج « یسکب یالا  یراع ۷۳۱ یتماعز ۰ ردها
 : . ردراو یرادرس یرحیکب « یریادخیتک



 داد نهدنفا اشا دمحا كلم هدانناو . لدتا ترشام هنر یلرتک

 هدادغب یسا هدزمکبدشوروک بولوا لخاد هساوسس "الوزعم ندننالا

 « ردهدلوادابآ بارخ ندنملظ یرحکیدادش هک افبح » كراباداب یزمکیدتک

 کام اشا یض رع .:یدابا دعاقت هرجا ناو نوک وا ا کک

 . هب را راموص زویشب نوق زوب نوکیه بودبا مارک ا و زازعا هباشاب

 دلرءهدیا تفایض هرک چوا بوریو تانیمت و تاوزبس ئاسو كن | كيب رتوا
 راطق شد « هود راطقش .یدردک کروک مهاربا ناطلسرر 3 هدن رب يه

 . یدریدکكروک رومسرب هنیروخاریم بودیا ایاده هلیراطاسب و تخر رطاق
 لاع تفایخ رب بودا توعد هنسناغ یا یضارم ید

 ندقرطتداس ناسا قارا و زاوا رره رانو سل
 ین . یدربتک یرخ لزع بولک شلع رانات یغالوا كناشاب و

 یقح مدکدتک بوشهلعادو اشا دحا كم نوک یسرا . یدلوا نوع اش

 . مدلک هساویس هنب ریقح رایدتیک هرهش کب ران | مدتک هلس تعاس شب ید

 ندناضت یا رط ناف ا توام ها سا نکیا دبقم هلا ههار تاکرادت

 ناوبد . یدلک لسم قرەنلوا هیجوت ساوس هیاشاپ دحم دونرآ لام

 لاسدرب اتد بصنموب » بوردتیا تئارق یبیهاش سما اشاب یضن رم هدیهاشداپ
 رومس ر هلم هد« هبا كرام هلا هزمشاش فاش .ر کا

 نوک نوا اشاپ . رایدتک بولآ یماسم تبالو نابعا هلج . یدریدک هجال
 کسا یراغوط هایشانوق كرهروک یمزاول عیج بودیا ثکم هدیارس ردق

 وا فرم AS هنر ساز یی ٩

 e ۳ لی و کچھ

 ھاسا ندساوس ن كنس م س لوالا یذاج یسهنس ۰

 زمکیدلک
 تردو هسک رر قرق هرلاغا اباعرلابحاو نمدنفا اشاب یتیم الوا

ov 
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 ٠ كن <« ىلا قلا « یلا قرس «ینلاباقنس ۲ ینلاب نوراه . ینوک انوک

 یرلالبا روهشم نانوب و رولوا هرتاشوقلابیللوب « ىلا
 : ۳ مهدیا ناس

 الباب یلغوا ناضمر هدنبرق هنطا ء ردیسالبا لوک كيبوب ىرومشم كلا
 هدنبرقایلادآ « یالباب دواد چوقهدنسهسک | هشالع « یغالباب یدنلد هدنامهرق

 < الباب سایحرا هدههرصق « یعالبا توم هدّکفاس « یعالبا ایزانطصا
 < یعالباب وزوصا هدهیطالم « یعالباب شکوک هدنبرق شعرو بیرق اکا
 . نالیدراو ۰ یغالباب ریزج « یغالباب راحنس ۰ یعالباب غاط هرق هدرکب داد

 لوک ناو هب + یعالباب شنای « یعالباب كرو هد رق ناو « یعالبا

 هدشرق مورضرا یغنالباب یرغآ هدهد ناور ۰ یغالبا ناحس هدن و

 ساوید « یعالباب لاغنق هدنبرق ساویس « یعالباب نالغوا شومبیرق هتر وہاب

 ۳ .دنخاد انتم ۰ يالا اط شیتک هدسورب « یغالباب کوک هدنبرق
 - غاط زو هدنلئاح کرب ۰ غالبا یراکم لاب هدنلئاح هربت « یعالماب راکخ

 . بلح « یعالباب ضار بیرقاک | « یعالباب یاقلوش هدنید صایب « یعالبا
  یسارالدو هدیزکلا ندنا لرلو ۰ ردهریاسو یغنالباموسح هدنسلاوح

 هلوبوب ) هلامش بناوجهنب هلمراقیفرو مادخ نداروب . ردغالبا لوکكس وب
 e ردقون ناسن ندنراع تولوا نج راج یسارو . كلدلک هسلزنم ( راح

 حاصلایلء هدنداروب .رددودح یغاحنس نامکت ندنراقاحنس یتلابامورضرا

 هن رالوب ینکو نامکت بویمتک هسلوب مو رضرا ی هدفرط غاص بول

 ا اشاب یضنم و لخاد هساوس رش هاتمالسو تم ندارو . هكدتک

 . . هجراکیبلردیا رلاشاعوریس ونوک هج .دلدتبا یراتناج بولوا فرشمهن
 3 . رزو یحاص تداعسو تح ر اشا یت . قدلوا فثاو هلالمرب لاوحا

 رهم بولک اشاب دام هرف مظعاردص ندنفرط هناتسا ندشدلوا ناشدلاع

 هکفاس هاک « هغازاق هاک . هغازا هک ییاشاب هلرهشود هفوخ هد رولوا یحاص

 هدلاوهحوف ندنفرط هناتسآ اشا ا ناه هدک دلبا دام قع آ زا

 ا نا كش ارزو ا
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 هرک جوا هیاروب غلابا موصعم رب (  یلوک یللیق ) « راتزآ یرادتقا هعاج
 مدآ ندبا شون ندنوب .-- ( یلوک نیکسم ) ء رولوا یللیق هستیا لس بورک

 هسشا شو ناناتوط هعرص ا لوک قمراتم وا ر ولو

 ثنح ) . ردب رج . رولوا موح ص اب و رولوا صالخاب هدیا هدبا غارفتسا

 ندیاشون -- ( یلوک راج ) . رولوا قاقروق هتبلا ندیاشون ندنوب ( لوک
 حابص بولوا ذیذل ندرکش -- ( لوکی للاب ) . دولوا حر ناویحو ناسنا
 یناق) . رونلوب یساولح تردق یک یسیوکنزک كرکبراد هدنرانک یقو
 جزا س ( یلوک همجما) - وولوا قرض مدار هنش ره هدنو هتنلا - ( لوک
 شابلاص ) « ردنا لی ردقشمحا تب رش لسم هر نوا ندا شون و

 دس ( یلوک تایل انیع) . ریناللاص یشاب كنهدیا شون هرکچ اقرب (  یلوک

 .رولوا تسردنت بولوا صالخ ندهفاتخح ضارما عیج ندیا شون هرکیدب

 نوتاخ ) . رولوا ندعاج بابرا نیب ینلاب نانلوب هدنوب س ( یلوک اک
 نابدنس)  رولوا ددا دعا تولا داداش نوا ندا و کک

 مق ) ۰ دولوا جوجل « بوضغ « قالخا دب ندیا شون رابره س ( یلوک
 اا .رداکبار شوکو نوت | مارچ مین ار را

 كلم رب راکعمط ندنابنایوح . رولوا قرغ هسرک هن هری وب هلب دصق ی ت

 گی رک رسا ندمرح هدهسا شمهتسیا قفا هل را ن

 EE ردشعا كاله یرلاسو لامع بودا روهظ تارشح راسویزاقلاب

 ندلوکوب . ردک ككرهمیج هداوکوب بولک یشوقاببقآ قوجرب هنسیه ( یلوک
 ارگ | هلوکوب - ( یلوک قشرز ) : رولوا قا لغ ها مدار
 دار هل وکود یرلوم هلح كنرلدوح و یالبق اق بوریک یرادروک یتااح + ۰ یدب رب

 نکروناوا خط ماعط رک رراقح زرسلق ههرشط
 رللوک یربغ ندنوب . رولوا ماعط ددل العا هسّا رادقم هانک ندوصوب

 نوا ردا لغ باوا یولوا روص لناط ررو نان ناو و

 . ردراورلهربحم ریکو ںیغص هجرلکیباهد ادخ تمکح . زاماق موزل هنلامعتسا
 كنیراقلاب ( هلا ) ۰ (ینراق) . ردقوب هدلوک ریه یهامنالوا هدرالوکوپ



 یمهمانتحابس یلجایلوا و

 «یطاخ « یدیزپ «وزیا ولول « ازاز س یسبلاها كنسالباب لوک كس
 هرک هم بولوا یرتاشع درک یک کروم یاش < کیک ۰ یغناقش « یناوکیم

 اليا هنیریزو مورضرا قرهلوب هزات تابح بوقیج هغاط هلیراناویح كيزوب
 كلا ندغاط زوقط یعرکی یءدسماخ ملقا « یئالوصح كنالباب . رارریو یتح

 ایمیک یک ینیدلوا یهایکو تانابن انوک هج . ردیغاط لوکكيب وب یرادلوصح
 یک شوموکو نو یراشرد دلرلن وف هج رلکس هرک هڪ . ردراو ید قوا

 ه هار کراو راو روم اوت ینمرف اوت یراس . ردنشلروت الطم

 بوداعج یرلاسوتوب رالاک عیج . رولوا رطعم یغامد كمدا ندنسهبیط
 دمو رصب وق هللاصاپ, رلردبا همروس هنیرازوک كرلنالوا التيم هنیع مجو
 ۰ ضامس ۰ لهرو یور تم ناک ۰ ن ۰: رولوا لصاج نام

 یرابند زوب كبشم ییهناخ رشمرگب کر ولرد یللا « قرف « یرللس دوک

 ٤ یناشر هشفمب ‹ نوک اوکه لا رمح او رف ص او ضسا قلص . رولوا

 ندهوبم ۰ یرارفوابن نوک انوک ید هدا یرللک« یماسد « یناوغرا

 نر کم رول وا یلبح دذا ردق یوط ربکب سع یهنأدیه

 کو < یروفصع « یسمور لسس « نیت ح ورب ۰ یدنوار « یسهشول

 یراب بانج ییاسح هکرولوا یراهزاو تابن ناباراب هبامکحو هنبابط یلصاح
 ا

 الرا دراو لو تلتس ص اا یر هلوک تاب ے یفانم تارککس

 ؛ ( یلوک نداوم) ۰ ( یلوک لربت لور ) ۰ ( لوک سالا) < ( یلوکرضخ )
 ,لرک | لئاح همورضرا هدنلامش كلوک وب روعاب نا جاب نا نو غب
 قره هلزاغو یشوق بودا راکششوقردایصرب - (یلوک شوق )= رانا دنغاط

 مرز و ندفداوا ا قردلاط لوک تولو تاح شوف نکراقس هد کو
 . نمهنلس ردیلوک تایح یسبغنق قرلوا یهاظ لوکكب ندنفارطا ادخ ماب

 نامس بورک راتروع س ( لوک همرح ) . رارید یلوک شوق نوجما كنآ

 هلح عضو هلسلومس بویمکج ترسع هدامح عضو یاتئاو . و

 بولو تیوقت ہل تھج یھ مدآ ندا لسع د راز را



 ههاکو تاتار نم وا هدزاغو رازنجر یلاخ ضرا زمشدراو هدتعاس 1

 جورع دعاس نوا هلاش باع ندنآ كدا ی ناع هتک و ترا ۱

 . دلك هنغاط ( یسالیا لوک ك یب ) بودیا .
 یدب ناسکس رادام اراد ضرا هجووب هروک هتنابب كنراباتك افارغج ۱

 بودبا ویو كت هضرا میدا امدق یامکح كم هڪ . ردهر زج رب لم كسب ۱ ۱

 هلیلاکشاتیهو هلیءالقو لابجو راهناو هو هرد ارحو ار یداسف نوکوو

 هدنځ رات یظفل ( احتف ) و هیابند قانارقات نداوتسا طخ كردبا میسرتو حرط

 ییرامدآ و یرتازج یهدنجا سونابقوا رح هلا اند کی نانلوب هدبرغ بناج ۱
 ناس و ریرح هللا یرانداسعمو لاوما یرلنانکسو,تاکرحو یور كنر 1

 الاب هوک [۷] زکسقرفزوب هدنزونرب هرزوا زمکیدابوس دەل واو . دراشعا
 لبج كنعالبا لوک كس نالوا یسهعشدلزربلادوکو یسیر ندران و هکردراو ۱

 یسالعا هورذ هلزربلادوک ۰ رووا ج ورع هدنوکحواوقج کیا یخد هنسالعا
 نالوا یو رازاماقبح مدا ی ندنسانش تدش تولوا ظمو روتسم هلراربا

 نداعم ضعب بوقیچ یرلتریشع سکرچ « قوق ۰ قادیح ۰ یقاتیق هبرارپ
 هداسفک یمالغا هورذ لاع یتعز كغاط یال لو تلاوت اه اک

 یحوارب یهدنفرط بر ۰ ردراو یرامظع یار رازنح ددعشع بولوا

aنایرجهدنید یسهعلق ناور هدنک اخ یرادد مت فرط قرش . ردیرلغاط  

 یرغآ هد دودج لناع هدفرط برغو هدنفرط یفراق ك رب ول

 یلامش . ردقانوق یتلا نوا یلوط بولوا غاطرب لیوط ردقو . رراو هتغاط

 .ردیسارح شومیمهلق ۰ راقآ یرهن تارف ندنطسو . ردیسارح مورضرا
 كسو نالوا هدنسءرا كنارفوداص . ردا ناعسن ندراغاطو یخ دیر مندا ع

 امش داو هد یرار لزام ترد جوا . ردلزنم یبا یضرع كنسالباب لوک

 .ردمجمرابدو یراتلابا ناوقرش « رکبراد یسهلق ۰ ساویسیرغ «مورضرا
 رومعم هلبا مدا ب یآ یدب البایوب یهدنطسو كراتیالووب نالوا رومعم تاغ
 . ربا اوت نیک يه هک اتش تدش : روا

 ( دارطتسا ) هفیص (۲۹) یاثداج [۱]
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 )  ( بيرق لزنم رپ هرې سيت هدناتسراج ( ه ) « یساسیلک نافتسا هد

 یساسیک هشف )٩( تب ینیدغوط كناسبع ترضح هدنبرق فیرش سدق
 دلراناتسرخ نوتب هدفرش سدق (۷) ۰ مظع رد ی هدنسهصق محلا
 ات ربع یخد اسدلک یلکاحو اما : ردیمظع رد همام نالوا یرلهاکندایع

 ردبیج یان ر .

 برعو مور مدآ كيب هج « هکر دهایا س اسباک یلکاج تیمج بیس نایب
 - رذن يادا بورک هرید نورد بوریتک ینرلرذن سکره بولوا عج ندمجو

 ۳2 تی 4 راراقح هرشط بودا اعد هسزاو یرلدا ص ريخ هنو « رلردنا

 تارشحو سانجا یالآرب هید ؟ رولوا لصاح یرلدایم عی هنوک ندنوک

 طقف دحوم نمّوم ضمب هکون یرض . راشمسدود همعز لطابوب بولوا غم

 "ادخ تمکح ۰ رس نارق بوت هتسیا ۸۶ بوررو رلرذن یخد رامدا لهاح

 یاس وز وطراهلس رغول خو + رولوا فتكا ضوه مولع کا
 ها ار E ادو یر ا نرود ورتا راغ وم ۶ یال روم
 . لصف بوک هکرلردا لعفرب هداتسا بولا هلا یزاس نوک یستریا بوبوق
 رعشو لعوب » بولوا رهام عاش یرلهقثاط ارک ۱۰ ردیلصف ارقس ناخ

 رب هدرد نورد اما ۰! رلرولوب هدنسادوس « یدلریو نداسلک یاک اح هز

 ربقح و (تسهیض باص ) هنمسا كرقوا  ردراو ربقرب هدهشوک لظم

 : مدروص ندرامور . راد د « ردیس كاي ترضح » . مدتیا لاوس

 ورا نالو ی اه كناللاالع ادع ترشح و
 اد در امر یو نره هضم
 ی وا نوا هل شورش اک چرا یا نومام لس دقا اما
 . قدلوا ناور هسا ومس

 ےک

 کا هناویس ندنسا رک سوم

 .یدب هلراغاط نابرع هلامش بناح ملبرامدآ یچ قاتآ ندرید یاکاح الوا
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 قافآ روهشم هرجا شوم یارح هلامش بناح ینوک یترابودا ااو ریس

 ۱ ۱ لدلک هب (اسدلک یلکاح)

 هداسبولوا ریش هر ېذ هدنایم هفت لام عج اسدلکوب س اسبلک یلکاح

 راهاکرخوهمیخ هک یدب نوک یدب قرهلوا عم مدا كيب زوب هی هرکرب
 هنتټېج ناور ناب راک بولیناغاب بولوزوب كوب رونلوا رلارشو عیب بولوروق
 یراماسم كنب قاتاو كنناخ للت هلا یو زو ناو هل و را
 چ وا اساک ردقهنره . رلردبا هظفاحم یناقولخم سانجاو راحت بولوا رضاح

E ۱ناو ندنغیدلوا نش اهد هنندودح یالو ناو هد هلا ا  

 ۱ يلا جا ه هدایز نوت کسع قوح اهد یرزو

 ناتسنامروارب قص هدنلاش كنسارح شوم -اسلک یک ا لاکشا

 . ردمیظع رد رب یلهق بيهم شمکج رس هکالفا ددعا هرجا ناتسیو غابو

 یرلهرخ نیاهرو قیرطب هجرزو هدنرلناب ترد . ردلکد مولعمحد یتساب
 . ردلودمه هدنورو هدننا یعاعط نخ كس هڪ موب رم ندنترامع . ردراو

 هنرفاسبوریشس یادش راموص یللاو ریغح شنووق زو هدر قر

 هدحسمرید یرب یه هکر او ی رلهحبشم و نادهرزواحتمیزوبح وا . راردا لذ

 حسم مد اوک هرللد هد هحشدبا تئارق لحنا هدیواهر ماتم بوروا مد
 تابت رطقو امروخ ورش هکراردبا تیاعر ردق لوا هرفاسم . رلودبا شک

 بورس راباوخ هماج فابرز ۰ بيشو ابد زو هم بشره بوریدپ رایو
 و و هبسک شب هناخ ۰ هک ش هاما . ردمظع یاقوا راردا تمدخ

 هدایز كى د ااا نالک هنسه اما . رارر و ایاده دح یو هسک یا هنکب

 ندلاتسکنرف ات بود یا اا هناتسرفاک محو ٠ اردا لس ال
 اشاع هداعنس ۳ کیا شمشود تا + راردبا لیصح راردن هلس

 : : لهدا رب ۲ ذ یمظع رد ید رک

 Us هد رف ناوش (۰)۷ سالک چ وا هد رق ناو (۱)

 نالوا یتخح یان كنیراساح هسع ( ٤ ) ۰ یساسلک كرو هدنرف ناو (۳)

 زکیقا هب ۱۳۲ - هفیګ یا دلح [۱]



 9 ین مات اس یلخالوا ۲۲۸
 PEDE KEDE RE NODE NAE مو هم NAE مصوب مصوب جمجمه

 نابرج هدنطسو هکر د اتهی نوماهر ازفحرف كدرك هنسارخشوم كردیک

 ا E فا کو رولت نوک اک مس هدنره دارم ندیا

 سنا اراب ا هاو نود و هحکو هشاتکم یکی رواج

 . ردازنم چ وا لماک یلوط بولوا هجالوط هبرغ ندقرش . زمایک | هرذرب
 هکردراو یبنهعاقنیق رفام هدنناح هلق تیار .ردهحزا ندقانوقییا ضرع
 فالئاق نوکسم هدنجاو یفاصوا كنارضوب .ردز | ندهلح ص ییا یرلهرآ

 نکردک هات ا ندارو . رولوا هلعر زاردو لوط قارا یاوجا
 . . كدلك هنعدق هنیدم شومو لدتیا روبع هلا تا ییرهن دارم

 ی دنا یسایرد ناو مرا کم یت اا ناو س شوم هنیدم فاصوا

 كنج ران همانفرش . ردیرق لزتم رب هسیاتبو لزنم ىکا هنغلیشاب وص ناوتخت
 . یدیا مدق رهش رب ندنرارهش ناجاب رد شوم هسدم « و هحل وق

 هدنغاط ناحبس یهدننرق یسهعلق ( زاول داع ) هدنلامش كنسابرد ناو هدعب

 ناک شو رونلوا عاعسایمادصرب هدهنس یللا قرف بوروط شوم الاح

 را یورو ندنساف ناحس ردق نوک نوا شب هرک رب هده

 دلرهیلبا لوانت یرلیدورم عیح بولوب اهر هدرصع,لوا رس تفه ردژآ رب
 یر رده سو یورک هتنراپیهدنخاط ناهار دقو یس رفا
 و یو ی هرکس زورا لفقد اس ناو هایش نا
 یراددورع هله ودیا لعاح مظع هرافر هدنساررح شوم ر دو و ی

 « شوم ) هتعسا كرهش نوجا ییدریدتبا كاله یتسیلاها شومو لوانت
 انوک نالوا هدنجا راغوب . ردنایام الاح ملظع راغ یفیدقیج. كشوم . رارید

 دلردنکسا ادخاب اما ۰ ردقو هدرادرب شوم ٌهشدنوب و ناحبصو هراف نوک
 . زالوا ناحبص الصا هدنسارح شوم هلسس یمسلط كنمکح مان سوقلف

  بارخ ینسهعلقو یترهششوموب هدکدتبا جورخ هرزوا ناهع لا كال رویت

 . ردرهاظ ینارخ رانا الاح هکر دشملبا بارت یتراهناخ < باک یقلخو بابیو

 اف رو ريدا ثغاط رب من نعا. تانسارف شوم نبش

 ۱ تا ENE 9 اد
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 الس رد شست تا یو اما زکر لرتم یا یس علق ( نقرافان » ۱

 ۳۳۷ قاطا

 . ردرلایفهحو شمکحرس هحوا یناجره . ردعارذ ییا نو كنبراود

 هدننسهلق تناح لوس . ردمشتسم هار ردک هشوم ار 2 لاش باح

 هنسهعلق ( قاطا | هلتکرع ندارو . ردلزنم ییا هدنسف رخ تنا یراق

 0 ۱ . لدلك

 لیعامناداش ندنلا كنبحاص مان مارب نادزپ یهعلقوب  قاطا ةعلقفاصوا
 قرەلا یهماق ناخ میلس ناطاسندیا مرهنم یلیعاسا هاش ه وص هدایت ا

 قلدرو ینهعاق ردا فطلت نعدق بحا ص مان مار نادر یهدننورد

 قلفاحوا هدنتلابا ی راد 1S ۰ ردشها ناسحا 6 هلش رط قافاحواو

 )۳۹ ( ٴ یتماعز ) ۹٩ ( ۰ ردها ) ۶ ۶۱۷/۳۰ ۰ ) یصاح كاك ۰ ردتف وه

 «یسشابیرح یکی یا ۰ رولوا یرکسع (۸۰۰) 4 . رد راو یراع

 هدن رز وا لا ل و راک یسهعلق ۰ ردراو یس 3 یسشاب وص ۰

 هنسهص ( هقسح ) هلتکرحندارو ۰ ردارالد ٌهعلق رب انب كنس لکشلا عیب

 یماحو ناخو عماجت یلهناخ كس یکیا هدنکاخ نک هدتلابا رکپ راد . كدلك
 مدرکب رابد رلرحنخ و قاع رالف یوارقم ویاحش نانا شاهدو : ردهصق

 ا el ردړوهشم ىو یزحنخ هقسح . راحت هدناشصاو

 یسلاها رخا ۰ ردیسات هاب دمتخلا ند-اع لإ : كدلك هنسهعلق ( باوق )ب

 TS هلمش رط قلدروبو قلفاجوا لدنعداوا حطم لوا ما ۰

 یراع ترد نشم یتماعز ددسع یبا . رده 21 دم ) یصاع كن

 . رولوا م زو ید هله ا اولرمم . رد راو 9

 یسهقرفرب كیوص ناقا هامش هلبما یوص (لیحر) . زداضق قلا یللازو

 کج ندارو . ردنش تعاس هس هلو وزح لیحرو راقح نداروب

 ر ا خاک یریزو كناخ یاس ید قا كلوا لدل ساف ناو

 (۲۰۰۰۰۰)یصاخ كذکب .ردشم|حتف هلےسهطساو یناروصسیرداالم اشایدمم
 یا ےراو یتماعز زوقط  یراهترب زوپ ردتم وکح قاقاح وا . ردهشا كم

 هلامش ندارون ۰ رداضق قاه۱۵۰(1) رولوایرکسعزوبشپ هل , راو یسکپ



 ها للا زو . رولوا یرکبسع روحوا هللا صاج یسشاب یرحو
 یار یرادزد «یراد رس 0 شر اد 6 تق یتفم ۰ ردسانآ یاضف

 یماوهو بآ ۰ ردراو یرلبوط هدرخ بولوا هدننکح كنکب « هعلق . ردقو

 ولاپ هرهشو . ردراو یدحسمو عماج . ردحودم یسهوجو بوبحو
 ندنمیظعرسج رو ابج یهدنرزوا یرهن دام هدب ولک تعاس زکس ندنسهملق
 « ید زب « ناوکح « یتلاح نابتسا ق هتسالابا نوک ریو ندا زوبع

 مدآ كس زو کیا ندنراتبشع یک « یعاقش « یلوزیا « ولول « یرابز « ازاز

 یرلمدآ كننکب روغامج نایلکی هدارو ندناناوبح و نوق ك زون هرک نوا هلی

 ادیب یسایاده الباب یخد نکرنیا ندالباب . رارولآ رشع بومروچوا شوق
 ۱ . لدلك هنسهعلق جنک قرهقلاق نداروب راردیا

 ر دلج هدنخمرات رب یعرکی زوب زوقط یک اح هلرهشوب -- جنک یفاصوا
 كن هعلق بروس زو هسدنمس كاخ كالوا هاش ملس ندا تدوع ندنسانغ

 هدنلباقم یراتماقتساو تمدخوب . ردشمایا ماست ییراحاتفم ددع شمت
 هل یار ا ورا فاعم نداهاض فلات لج ینااها
 بانج ) هد رلغیلب عارب نالک ندیهاشداب فرط هرلن و . ردشا روس هجو

 2 .ردراو تم نالوا لفن اروا ر ر بام

 یحنکیآ یتموکح ج و زدی وک مر چن ج ور اا لکا

 :LE هرفس هلرکسع كس چوا هدعدق نامز کپ ۰ ردهدهحرد

 هنِکب یتالوصحم باوبا عیج . ردکلام هرکس كيب كب ىلع نالوا یکاح
 یضاق رب هلسهاب ها زویحوا ندناغع لا فرط . ردشفلوا زارفا صاخ

 یه و مالسالا خش . ردا لصاح هسک زوشب ترد تلادع هجور بولک

 جنک بحاص اعا تاک تالو OE 0 یسهعلف : ردەدسلت

 ضام هقوا یتا هعلررب ریغص رب هه نوانووف رب . ردجتولوک کیا عس اوو

 : هوا شافو ید تاور تالوک اهر اب ا کا
 یدادش شمکجرس هناسا جوا هدناحاس یره دارم س هماق لاکشا

 هعلق . راو یجنرصو یرابنا  ییءاح هدننورد هعلق . ردامتربع هعلقر انس
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 هلکی رٹ كنامکح ردنکسا نکیا هدکعا ان یهعلق یرادهبزخ شلت . ردبا
 لزانم مطق ید ندنآ هنسارح شوم هدنوکرب ندسیلتب كردیا تحایس

 قودو 5 راروف و راد کسا هدرارس تولک هننماد یعاط( روغاج 7 كدا 1

 هت دما هدهاشم یعش رشود ید يرو د بولوا لوةشم و

 1 ردکهد وص تنح کرد (روغا ج ) هرزوا ی دن سیدقم ه وص ۱

 مراع دن 0 یربندنامز ردوو : کرد بوغاح هتنا یموقلف ندا

 تج هلا تاج اوچ د ید وا و ا جالع رب همعجو زکی دا

 رواج یمسا بودیا انب هعافر نوجا € ءدلحو ز رب ۰ یدرو ندنیلرهم

 شنوا زوبجوا بونلواترشابم هنساس كنهعلق هحناوا رداص ماو زکیوق

 انعر ُةعلق رب شمکحرس هناممآ جیا هدنرانک دایم رهن . راردبا مام هدنوک
 همیظع تارخصیسوراب و جر ۰ زدداهرف راک اوکو دابا هنهک هقیقح بولوا

 . ردلاخندهجابو غاب هدهسیا راو رلواهدنحا . ردسمت "الکش شملوا انب ها

 ندکولم هڪ . ردراو یراجترهص وص « یسهناخهبج یرلرابنا لالغ « یماج
 :هارمدقا ناب لادع نکاح سو ندماع لا رکا لر لات وواپ
 .یدشلوا فرصتمنامز هج بورک هنتسد هللادح واناطلس ندنماظع دادجا

 . شدلوا فرصتم هنس ید بودا تقرس یهعاق ها برق رب و

 حف ناخ نارهس یدج كکب نالوا تقو Sk الا ندنرظب درز

 رد هدرا )٩۲۱( نکیا فرصتم هدالوا دالوا ءاشیام فک بودبا

 هعلق هباشاپ دم لقب بولوا عیطم هلوا هاش میلس ندبا تدوع ندنسانغ
 قلیشراق هنتعاطا كران | ندیهاشداپ فرط هدنکیدتبا ماست ی راحاتفم

 زوفط یمدناتسدروک کردعهلوا ناجا هرزواتکلم هترابدنک یراتالو
 قلناربمرم ر یساکلوا اما . ردشلوا و ید یر كغاحنس قاقاحوا ددع

 زنا تم کیا ۰ یزلوا لسا هقل كو قرف یونس هک ا: ردا رک

 نود قرط یا هلو نفارقا یبهلالس كنک . دا توک ها
 ردها ( ۳۷۰۰۰۰ ) یضاخ کتک . ردناخ ناملس نوناق قعلرا هبحوت را

 یسکبیالا هلیراوهبج هرزوانوناق . ردراو یرایت شب زوتواو تماعز شب



 الو ¢
 ٠

 ا ا و ار ار راند زص بولآ
 و لاغر نیو و رووا

 ۱ a هلاءاشنا یلصفم اهد . ریشانب بولک یرایک لاقتروبو

 ندا نارج ندسد ولاي هعاق و i روت وا مت رت هدنرلتحابس هرصت و دادغب

 ۱ رک کن هدنسارآ یسارح شوم هلا مورضرا . ردس رق یعولط كدا ص رم

 وایو بودبا روبع ندشوم یارحبولوا عج رلدریخ هدایز ندکیب هدنغالباب
 هدارف هد وک مان طاح «هدلسح مان یلوزیا . ردا ناب رج ندنتحت یسهصلق

 ا ناتضا ندکب مها ربا ءدولپو . راقآ اشا تولوا طولخم

 ۳ 9 اردک هرحا اوم ر ندرارپ نا رام
E 

 خرات - كنینرقلاوذ ردنکسا ر e روا ملفع ٌهملق شیاتس

 هج . شمرولوا برطضم ندنو( ۱ )شمراو یزونیوب کیا - هجنل وقیسیدقم
 افش بودک هتاملط تارا یاس تك شا بوبمهلوت هراح هنعفد امکح كس

 .هدک دما شوت ند رعلاطش هدەرصب بوىمەلو افش هنر . یدید مرولوب

 .. ردشمالشاب کلوجوک یخد یرلزونیوب بونلوا نیکست یراعجو كننراق
 ا ك طخبودا شوت ندظع ابا دو وص

 شو ترم ( ددشک ) نالوا طوخ اک ۱ مدنا هدهاشم یف توک

 هنیرهش سیاتب هدا « هديا شون همثرانک كنا . ردا طخ ندنآ تونلما

 را شو :هدندرپ ناک ندنسهرد (موا» . رولوا لاتح کیا رهن هحنلک

 شون ندرازوک ندا نایرج ندنفرط غاص كنسهعلق سیلتب . رامهلوب ین
 نداوخ . ردنا افص بوراو هتحارو باوخ هدد یساسق هعلق ناه هحشدبا

 . تایح بودا شون نوک یدب بوراو هنلح یعولط كرېت لوا بولوا رادیب
 ندهرمصب !ددم هرب » (۱)رولاقیر بوشودیرب كنيزونیوب .رولوب ینادواح
 مان سیلتب لرهبد « شعبا ندلالز ًاموب رکم راتایح بآ مکیدتبا شون یرب

 هعلقر, اک هدلحموب زی » بوریو ناوارف لام هسیک كيب هچ هنیرادهنیزخ
 نامرف هید «مالوا زجاع هدنحتف مهسا هرصاح هلمتمظع هلن کسا اشنا
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 ردامم اقل س یللاقص هل آ ۰ یلکحو یللحتس « یرازه « یسدص ؛ یدصناب
 . ردراویسضاق قلها یللا زو ندنفرط هناتسآ . راردک هرفس تولوا ارا

 . ردراو یساداووو رهشو یسحم هداس بولوا یر اح ی

 کالا اهقهف .دننام هک افح راک یر دار 9

 ۰ ردشعا رونع قرهلوا دم لتا تورو روک یح . زداکد نکگ رفظ

 هدیرفآ درفرب رولوا نک اس هلبا رکسع یریغ ندکب مهار,ا هدءءلق نورد

 ترسعهدهعا حد رع هب هعاق را یه ۰ ردلکد نکم هدیسالوا کاو ۰ ردقو 0

 راو ی رام راے وصو راز و هناخ هجو حا هدهعاف نورد . سلشح

 جرب عج . ردراو یلوب وص رب هرجا رلابق روللوا لوزا ہدارح ریو
 ..راو یتم باب رب لومعم ندریمد . ردهرزوا تناتم تاغ یراورابو-

 ندرلهناخ یوتروا قاریوط ددع كم هدنلحاس دارم -- یشوراو كنواب

 رب طورخ هدنلاش . ردقانوق رر نک | و ینغرا هدر كنواب . ردلکشتم
 (نغاب) «دنسهسک ۱ كئلفو ردم کا رک ۶
 رب قفا روهشم هرجا ناتسدروک . ردراو یوک رب لاثم مرا غاب هدنمان

 نداق رب لالز رهنر هداروا . ردصاخ كنراکب ولاب هکردنابابخ هاکج رفق

 < ردراو یشاب چ وا كبرعلا طش . رزرو ناشن ندنایح با ردا عولط

 یخدیسهقرفر كطش : ردراو یمصنر هلو ردنا. ردو و و
 قیقدو فار یک یزوک هنروط ندلح مان (نانشم ت ) یهدنلباح یتعرا

 طوب رخ ید یلوقرب كطش . ردرورباحلالز لدب ین رب هدوردیهاط بآ رب
 لوق چوا روک ذم بواک ندنسهرد یلرانج هللا وق رمد هدنسارا ینغرا هليا

 ۰ رشیراق یره لیجری هدم . رک ندمظع رسج رب زوکرب مان و

 یسابق صف كرکب راد . رولواصنم هر ندا نایرج ندنلآ یربوک هرفو

 عالقهراب شع زو بودیا یر یفلناحشرو ینغلناتسوب یاج بودا روبعندنل ا
 ۰ رمشل زاق رم ددع ىلا رو هم راو هدانآ تشه داد بود یس یابصقو



ASEیمهمانتحایس یلحالوا  

 E هل < نا زوپ زکس
 رهش و یسضاق یی هاب ها یللا زوي ٠ ردهدرکب راد به و یک یدادرس

 اراک یر داع یروس + ردندنفرط ېب یرادزد هعلق .ردراو یسنحم

 . ردشلوا عفاو هحالوط ندعم هدنرزوا اق ار

 رارفیمالغرب هلدیشح . لدلک هنسهعلق ( كزكشمه ) قرهقلاق نداروب

 ندنفوخ ددح بولوا كلام هوراق لام ردنا رارف هرلرااد بعصو بود ۴

 4 > ر ورازا طلغ ند ء هلزنک دفع و ندنکیدتاراشنا وقر
 تعاطایسلاها هناخ ماس رخآ ۰ ردشمرک هلا وام هجن مرکو ص . رشد
 کک و یصاخ كنکب . دشت چ قاحتس هدننالورکپ راد . ردشملیا»
 . ردراو یسشاب یرج «.یسکبیالا « یراع (۱۸)یتماعز (۲۷) . ردها

 . رولوا یرکسع حاسم ددع كر زو هل هدنساول رز تانک هدرفس ناح-

 یارفنهعلق یرادزد . ردراویستحمو بقخ . یتفم . رداضق قلها یللا زو

 هلز نع الاب رذنم هدنسهحان ( قجاووا ) هدنابا.دیعب ندارم . رآ و ید

 هسه رهو ۰ ریشیراق هدارص رېل بولوا هریغص نیعر ندا عولط ندنغاط
 الآ و ذیذل ره .رافآ ییئاط نوک قرقو یا نوک قرق بوبالشندسوتسغا `
 دسودناترابز رک ۱. رارهادبص قلاب هدا ندنرابز رادان .زولوا یاس
 كالاب رذنم هدن آ . ردراو غاط رب هدنلامش كراکسوب . زمشیپ راقلاب هسرلردبا

 1 < ررضهسرسک ےک یحاغاوب .ردهایس تاغ 5 ردراوجاغارب ی

 . كلدلک هنسهعلق ( ولاب) هلتکرح نداروب
 یریزو كماخ ماس هدنشران ٩۲۱ یب كنسارو - واب لو فاصوا

 ناسحا هرزوا تیکلم هنسیدنک کلم هنب بولوا عبطم هیاشاپ دم یقیب
 فرصتم هدال وا دال وا هه ردنم وخ دوم هدلابا رک راد ا ردشعلوا

 ی وصح تلاا ۰ رول, زاب باقلا هد « بانج ج » هدهرلد وب هدصضاوا . رلرولوا

 ۱ ازم او ع .ردتعملوا زارفا نواه صاخ هتسراپدنک

 هلرکسع كيب کیا یک اح هدازغ نیح . ردقوب یسیشاب یرچ « یسکب یالا
 « یلکیاش لاش « یلدنبرس هملا ۰ یللبق یثاب ۰ حلسم یرکسع بولوا راوس-
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 وام ند ولت دو ردن ده رساک | یسناب كل. ردم ولعم هدهعاق هورد

 تعاطاهلواناخمیاس ی ٩ اح كتر هلسهناعا یسلتس سیرداالم رفا لاقتنا

 قلدروپ دیباتهجورب نکا حهنی ندنکیدتیا میلست ها دن ی
 تداعس هناتسا 46 ردف رصتم یی الاح . ردشهوا ناسحا هل رط یافاع وا و

 زالزابیاقلا اولریم ملیزاب (بانج حر هنساقلا هدیهاشداپ ماو نالک ندقرط

 هنساخ ںوللوا زارفا ساخ تراک یا یار
 تلود قاحتس هساوب ضارقا یرلکب .ردیک هرفس كردبا عج رکسع هروک

 «( ۳۸۰۰۰۰ ) هرزوا نامس نوناق یصاخ .رولیروس هبحوت هرخآ ندهباع ۱

 ایم تام هحورب . E زولزکس هدازع ناح یب ۰ ردها

 ادخیتک . ردننامنآ یاضق قل ها یللا زوب ۰ رولوا لصاح هک نوا یونس

 .ردراویسشاب وص رهشاما ءردقول ET ییق ءیستفم «یرادرس «یر

 كج وکع بع لکش هرزوا انعر هتشپ رب یلایق ناب هدنرانک یرهن دام یسهعاق
 e ردلکد ندیهاشداب فرط یسهناخهبجو یارفنو رادزد . ردهعلقرب

 ' .مدلزنمرب هلبا لوپ رازکنس پراص هقرش باج هت نداروب . ردبا مکح کب
 . لدلک هنسهعلق ( ناعاص)

 .هدنرصعرارساع هرزوا یلوق (سیردا فلخ ) -نامتاص هماق فاصوا . "

 نداسقر نکردا راکش یشوف كلکک هدرلافون یل کرا یا و
 کیا یغد اق نوک رانا هززوا اق لوا لام ناه هک سس

 لوا ید ید كام بوقایرلن ول سوناما هحنکر نور . ا کک
 « نامغاص » قرهلوا طلغ ندلامغاص هنمسا لردبا اشنا یهعلقوب هلبا لام

 دزرک ر دنا ناغاس وب تارق كنا لادیغ ناخ ساک ۴
 .قلناخ هدنود ید ناخ فرش ندندادحا ناخ لادعو . ردشءااش 5

 .بولوایحتف دلوندلاخ یدوب . یوارلالع ةدهملا .رد ورم هسد ردا

 . اشایدمم یلقسو سیردا الم تسدب ردراشلوا حطم هناخ ماس هدنحش رات ۷۲

 .ردبا فرصت کب قاحاس بولوا قاقاحواو قلدروپ هدنتلبا رکب راد یخدوب

 <« ردها (۳۹۵۹۰۵۷ ) یصاخ هرزوا نوناق كنکب . ردقوب یتماءزو راجت
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 هدرلابق نیلا یءدنجشا رلغاب هدنفرط هلق كتو رخ س هبرغ تمکح

 زو بوکوطرلوص ندا نایرح هدنآ هحللوا زوم مام  ردراو راءراغم میظع

 . رارلدزات ییرلرکج بوناللوق یرازوبوب قاخ هدراح تدش .لوا « رارولو!
 یو ماج یرلوص بورا رازو هل E ترک ةد نودک نوه مایا

 را رلرادلا بیرغ ه هکرولوا قاحیص ردقوا یا رمزا . زولوا یک

 ا ET تاش را ا ی تورو

 نوحا راهظا ینهنص هللا نالوا رات لعاف نکبا قح هلوا هرزوا تدور هداتش

 . هن رده ءاشنام هلل اقا ! ردشجا قلخ اوا

 : زولوا ها قا 1 رو دن لا رکید عنص

 بولک ابرغو نکسو ادک و یاب ندرلرب دیعبو بیرق هدنهسوم قایق هتسیه

 ريفر لبقثو یلزوط نوک وا ادتبا .راردباتکم هلبراهاکرخو همیخ هدارحوب
 رب ندوسلوا حابصلالع نوک یجندرد . رارولوا زبهرب پویا لوانت ماعط
 لمع چ وا هنب هديا شون اهد ناحنفرب . ردیالمعچ وا هدکدتنا شون ناحنخ

 لح زوتوا مات رامدا هنلا یوق ندا شون ناف نوا هرزوا بترتو . ردنا

 « هل بذال نک بنذلا نم بئاتلا » بوردتیا غارفتسا همدآ ضمب . ودیا

 رول وا ی راعند هفلتح ضارماعیجو ندشعولعو یهاطو كاب هرزوا یومضم

 روالد ناولهب «هینبلایوف «هجولارحا .تسردنن ییاخ توپرخ نوجا كلوب
 ندنویرخ رهش . ردرالکد جاتح هنامز یامکح الصا هلببس وصوب ۰ ردرامدآ

 اردک ا رللوب ناک بعضو ارق ناداا و روم هو شم تناح

 e es یداس رم هلا

 ا ف ا ناسنل کردلوا یصصتست بس :.كتر رهش فاصوا
 هنس ره بولوا لا شوق هراقرب ندجنوت هرزوا یمهعلق كنود .رلرب د كتر

 . . هنرازاب كرهشوب ىماوقا درک یسیدقم نو توروا رفص هدننوک زورون
 ترح . ردشعد كنرب هرهش نوجا كلود شما رر و شر واسا نوحجا روش

 یسلاوح رکب رابد هلا هعلق وب دلو ن دلاخ هدنسهتس یحزوقطنوا كن هب ومن

 یخ کملطم ع سم لوا اح ۰ دمنا ین یروبط لاثع ا حک
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 یسلابها :رولو یراتاوج احا ندنتفاطل كنساوهو بآ طقف ردیدودح

 .ردکرتو رددرک یژنک ۱ یسایعر . راردیا ملکت حیصف ین هکر ن

 .یدرو ۰ r شا یارو

 0 e حادو» 4 نولوا ىساملا ر هدنمان « یرازه» هدن رلعاب رد و

 e 5 لوناتسا .ردشمنلیوس هدنقح كنو وک تم « حافت لئم

 هدنراهقدح . ردرودم حافترب یلهیط حار یک یسالا تکسم هدنغاجنس

 . ردروکنا طیلو رت ندنموزوا خیز كماش یعوزوا كيترا
 .هدزمشیدک هرکبراید یجنکیا « رهسوک كوي » - نایعاو راک ءامسا

 شور كنب کیا بودبا همظع تفاضر هناکوام ,نمدنفا تاب دعا کام

 .«رلهسوکكچوک » . یدکچ شکشچ راتآ یللتم دایلاناسح ءلیوطر,و ایاده
 .رشرک یارک : راردراخاسص ناد غ ی کک

 . ردرومشم « ۍرالعوا رظنم » « « یرالغوا شادنرف»

 هلا رااجتاف غاب هدنبرغ باا ةرهعو - تورج را ف
 .یرود مدا کیا هلتعرس و .راو هريګر دع تعاس کیا ندرهش طاح

 .ناویمنم كن هربحشو راخروم ضع .رددریحشرب یحا لاثم رام شر + ریاسمزک

 ردشل وا هربش هدنو رخو . رولوا بصنم بولو دفنم ندنیمز و .ردسارد

 .لکلع هللا نا . رونلو یغد و یراقلاب كنسابرد ناو هققح . رارید

 ات ناو وب هیمر روا او مر رک را هر ر

 .ثلوک روک ذم . ردرایزرتو یحایوب یتاخ عیج كيوکوب یلهناخ زوب چوا

 3 یهریزج و بولک قلخ هل رله اق ندارفا ءاسو ندننوک سواه یهدنفارطا

 ارو راع نالوا تسر » ردراو رور دهر حق ا ل

 هرجا ردو بودبا ایموم یرامح شمن نیباهرو قیرطپ عیج بولوا توف
 الح » .رلزملس هلس یرامادخ كردو گرد رانا هدنمز رز

 «ردرامرب یللوج زودنارز ۰ یلزوک غارج بش بولوا رارقرب ایراج هلیمادنا
 هرخوب اراصت تام هدعدق نامز . مدمهروکریقحاما . قدلآ رخ ندهق هيد

 شمراردنا شارپ



 BIENS دل یا ا وب و وم وموم میم میم و

 رها تباصا ررص نم اما ردراو یرلالا دو کیش یسهلاوح هج رک

 كنهعلقو .ردراو یقدنخ هدنرودبناح هلغلواعقاو هرزوا ابق ناجل اب هعاق جاو

 . ردیوغمو شوخ یمانب . فیطلیساوهو بآ كماح یهدنکوا یسوق
 نامزیخدوب .ردهدنمکح یشوراو كنهماقم ۱ یساروب -- یسهعاق شط

 یسوق ددع ییا . ردجاتح ِِ و ریمعت الاح . شعا ناتم هعلق هدعدق

 . ردیسوف سیرتم هبهبق فرط یرکید «یسوبق غاط «بناج یرب .راو
 رظنم هدهعلق : ندنرشارس . ردناداآ و رومعم ران ادناخ نالوت هرجا هعاقوب

 . ردروهشم يارم هداز هسوک ؛ینارس هداز

 ندنسه (عماحولوا ) < ردزسهرانم ( یع.احهعلقج | ) الوا -- یراعماح

 عنصم . ردلحم هوعدلاباحتسم بولوا ےدق هاکتداع . ردعماح لزوک و لوس

 ردزسهرانم (یهاح نوناخهراس) « (ییماجنادیم) راویمهرانمر عدق زرطو

 نوتاخراذع) .ردراو هد ی-هسردم ( یشاح هبرهظ ) ۰ (یماح یئالسرا)

 یا ۰ ردعماحر یلهرانع لزا (یماح اغا)۰ (یماح هدوساود) ۰ ( ییماخ
 هدر رقم قعلو هناخسرد كح وکر هدةدعماح یه بولوا یس هسردم ددع

 یراسردمندفقو بناج كن رهسردم (هینوتاخ) ۰ (عماجولوا ) «(هریهظ) اما
 ا راو يرام ددعیللا هلح رالی ر وک دخ هدنس هله ردراو

 . ردلودم یسهطعو هرمص « یریرح سال تاق ررب هنسره همانا ندفقو

 ( یسهکت ابب زوقنار . ردناتتسآ ولوا ( یس هک باب حتف ) یراشبط ندهعلق
 . ردارقف هناحشامهم

 صاخرات و (یعاح هدد) ۰. ( یا دشم ) ۰ ( یعاههعاق)  یرلمام

 .ردراویند یرامام نادناخ ددعیمرکب زو .ردراماح نالوا نوجا ماعو

 یشراج) قهدنرف قشع ناتسدب طقف .را او زا رک ادوس نازاحم ناخ ددعید

 : . ردفلکمو رومعم ندنسبه ( یلاخ

 . ردترابع ندناکد زو یل هل :یسناطلس قوس  یرازابو یشرامن
 تاغ . ردنربش ندنسه یمهناخچارس . ردو رومعم تباغ یراناکد

 کر هج رک .ردح ودم ید ی رافاطم . ربن هلشیا یطاسل جا رب عنصم



 ۳۱۷ طورخ 1

 ندنراقدیاط هراح حیسم تلم ضد . ردیسانس رصنلا تخم هدنیضع اب رک

 هداروب هروک هلوقرپ رکید . رد ( توبرخراد ) یمسا كرهشوب هدمت ناسل
 نوجا كنآ شعا راو یحاغا" دوکوس لنکید رب شلاص هاس هو او

 ین ( دیرراخ ) ندنکیدریدشن نکید یبضارا رایضم) .راشفد (دیراخ)
 رر( یساکلواداز س ) دنه غ وفد نا

 راد وا

 هداربک تیعج ویالا هکرولوآانوکرب كتمالوره هدقداو عوقو نویاهرفس

 الثم ۰ رلرب غاح هبراقاشوا یی ناروا هسنلوا دارم قوم ییاخ رهشرپ

 (مود .مور) هساویس راربریغاب هبید (دحاای) هسنلوا دارم قعلوب یرهش باح

 هیید(دایز نسح) هدهتوپرخوب .رلربریغاجناروا هید ( دمآ «.دمآ) هرکپ راد
 ندنحتف ردلج رخآ بوکد هکولمندک ولم هلبا نامزروم هعلقوب . رار راح -

 تونلق ناست رادرس اشا دمع رزو قس میت زو كلم نا

 ےلستیهعلق هلبا ناما بودیاتعاطا ید توبرخوب هدکدلیا حتف یرکب راید
 یرج یکی یالا رد یب قاس ہیقاا کرد اپ کک

 كيب کیا هلج هلی رکسع كنکب هدرفس نيح . ردراو یسشاب زو ءیسشاب

 ندنسحاونبولوا اضتفیرش یهایزویجوا .رولوایرکسع حاسم زو ییا

 قلاضق یکن یخد هکب قاحنس نولوا لص هک ىلا یون هت کک

 هاس «یارشالابیقت .یستفم .رولوا لصاح شورغ كم زکس نوا ودر

 .. ردراویستحو یسشاب وص رش «یرادرس یرحیب «یرب ادختک

 e کرس هک الفا یسەعلق ERS هعلقلاکشا

 یسویقرب . ردراصحرب نتم انب كنس هخالوط ندعبیم هرزوا اق نیجاب
 یهزانمرب .ردراورلهناخروتسم هلیالاپ بارت یرادقم كيب هدهعلق نورد .راو

 . ردهدنوب ید یرارابنا لالغ . یراجتره- وص . ردراو یعدق عماجرب

 غا اا هوس «نارشهملق .یبهناجرتهب :یمادفسک
 هدیدوع رو لوا رام تجف زوع هکر هردراو یراتوط ات

 .ردهعلق براصو نیتم تباغ . ردشملمهلوا كلام هللا ناما بودا هرصاحم
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 شرب را نیس ۰ e طض ناخ هی ىلج قرهلوا كوص لاو

 یسشاب یرزرح 0 یک یا ۰ ردیتخح قاحنس :ol کاخ یاب ساونس هرز وا

 صور یونس هتساشا . رولوا یرببسع حلسم كس يا هدانغ ناح . راو

 فی رش هلی سهاب هحقا زویجوا : رولوا لصاح شورغ كس نوا تلادع

 « یعالسالا خش . رولوا لصاح شوغ كم ییا یونس هنسضاق . رداضق

 بست یارفنورادزدهعلق « یرا درس یرحکب « یریادختک « یفارشالابیقن

 . ردراویسشابیوص رهشو
 هنس یدب بودپا رومعم یئاط متاح یهعلقوب س ریکیرع علق فاصوا

 لام هلا ماعلاو ناسحا بودا یاب یقلخ كرادو . یدلاق هدطارو طض

 ماش بوکح رکسع هرزوا ناوریشون رارکت هرکص . ردشعا قرغتسم هنوراق

 ید کھو « كناوربشون هدارواو شمراو ههعلق مان ( تر نم ) هدننرف

 . ردشعاتافو هدنرق بر نع هد و نا یراربخ تافوكىلطملادع

 رکبرع ۰ ردشلوا عقاو هدهتفه رب یراتافو كعاح « بلطلادبعو ناوربشون

 . نانر نوتب نو یارحتواو شمرردتبا نایرج رایکمرب برهن تارف ندنید
 هحیلتود ردک هقرش بناح نداروب . ردراشملیا نادااو رومعم كردا
 ندارو .ردیشاب دکو دود هدنرانک تارف : 9 لزنم هدنس ه رق

 هدهرقرب هدلموب « ردیدودح یغاحنس هلزکشحو . ردنلانارکی راد یسورلپا

 بنام ا ارخزود هم ندا . ردلکد هدمرطاخ نسا اما قدلوا نامهم

 ملک اعکب زاد E هدفرط مرو بوک اراک یاره رپ اردک هقرش

 1 یرلره دا صو تارف هدلګ و هادندودح طو رخ هادلک هنسهعلق ناوشا

 . رلریشیراق هتیربرپ هدنعقوم طاج دیعب لزتمرپ هیاروو . رارک نشهنبرارپوپ
 هدنرانک دار ردسوک ناوشیا . رولنک هدنوکر دارصو تارف نوجا كنا

 طوب رخ .كدلک هنسهب رق (كنىغاب) هلردک هقرش هنس ندارو تو روم

 قرهقلأاق ندارو . ردسوک ناملسم یلعماح ییهحاب ییغاب هدنسحاوت
 تم سا ا هد



 ۳۰ ریکبرع

 هسلا شمشود هلا وافد هدعن ۰ ردصتف كن امقل نرم ناما ندندالوا ر

 ا ردا حف رارکت یزاغ لاطب رفعح دیس هدن رصع دیشر نوراه

 حتفندلاءالع ناطلس ندقوحاس لا تبان و شمایضوا هرافک یالتسا هس"

 ندروع هنداح توشودهللا رافک هت هدن راتبا كناف وحاس تام . ردشملا

 زوبحوا الع : ردشلآ لا ناما ندلا رافک یارو ناطلس یلع کک

 هتشن رب هدن رانک یر تارف ینهعلق .ردفاعمندهفرع فیلاکت یاتسرخردق
 . ردلکد نی نع ردقوا هلغلوا لبا 2۱ . ردهدعب رع لکش بولوا هدنرزوا

 یر رحناخناماسررهش .راویسهخ یرادقم هانک .ردراو لوو ن

 اینک ماس : وداق فرش قاهقنا یا زوم توو دعا یاو
 یخدیان رهشو تستحم یار هعاق « یرادزدهعلق  یرادرس یرحی یرب

 تفت كناامرنالوا دن رک هوانا قاوفر هارو هال کک
 هرروا راد یراتراغ یک لرېش . ردا لل هاا کک

 اتبع هدنرزوا تارف . ردهدیغاشاو هدنرانک تارف یراغاب بولوا عقاو

 ددع كيب هدرهش یغناشاو هدهعلق . ردسرق هرهش و ( یرپوک همرو)

 یدحاسو عماح یرادقم هبافک . ردراو یرلهناخ رومعم روتسم هلقارب وط

 .ردروهش» یا نکا ندنعیانص .ردراو یناسع تتکمقرقو هسردم چ وا

 یاسا ندنراقدلوا رادناک اکا ییاخ ۰ ردرابحا ایارس یسناطاس قوس

 ۰ ش هنيس یاردسع هل . رلرد « نارادناک راد » هرهشو هرجا نادلب

 راز روع« هقرش تناح ندارو . ردرلرورسو روالد ؛ شکن

 . دک هنعدق رهش رک ع كردک تعاس ۷ هرجا

 ترضح . ردلکد مولعم یسیناپ یهدیدق نامز - یکیرع رہش فاصوا
 ندنورو ناب فو تاد قاط مناح برع نکیا هدنتشاب ید ءان

 ورود باطاادع یههدد ترمغح ۰ نیک ھم قرهلوا رازبب

 - هناوریشون قردلوا یحاصرکسع شم دیا نکسم بولقهریکب صوت هلینذا كران |

 نوجما كنون . ردشغا رومعم هل انغ لام یتیدلآ یرهشو بولوا بلاغ

 شمکهنلا نایقوچاس رخآ بودیا لاقتنا کولم ندکولم هج . رارید ریکب رع



 ۰ كن ( حولا ) رصم هچرک . زاملوب یدک بدم « دایص « بوبحم هدیروش
 نیمسيیروندوناما .ردروهشم ید یرابدک كننرهش بوتس < كن وز رط

 هدنرابد مگ یتح درولو یلکنر ناولا یلتسو الغ لاثم رومس ۰ مسجو

 هدنرلشاب هرجا سفق رالالد هداروا كرهلوروتوک باده هتیالو لسدرا

 دا دز هم یا شیوا مدناسدب و مدیهاتش راز توزر

 ې رلکدلیوس راهمال راصاط نوزوم ماطر بودا ادن هه وهن كرال الد

 3 .هحسافم كس رلضاق ی رود اما [1] ۰ قدشمزاب هدزمتحابس هامدرا

 3 .لتف هام یرابدک ددع یللا قرف هدهنس . رد ساس تاغ یران ال وا

 1 . . .كنسرابدفوقصم رارک بودبا هلروک هداتشتقو رءهریدسا تغابد بوریدتا

 تغ ار رووا كروک ر نوک یا زاملواقرف الصا ندنکر وکباحتس

 . رارید یسالبا قاوق وروق . ردراو راغاب هرزوا رلغاط نالوا هدشناح

 . ردفیطل تباغ ید یساوه ردراو وص یک تایح بآ

 1 ردناطاس ولوا هدیتولخ قیرط ( یدنفا دوم خيش ) س یراهاکنرابز
 َ هدنشاهعاف ( مهارا خسمشنب ناهعخمش ) « ( دو خش ن مهار خش )

 . (یدنفا شب خیشاا)
 . دک ییراج خین هدتعاس چوا هقرش بناج قرهقلاق ندکیروبد

 بیرقهلعوب . ردیسارح شومو كيساپ ابوک ۰ ردرپرب رازن یلاجتوب لفوط
 ندنراغاط کیرویدو نیک ا . ردراو یسهرد ( قولاک ) هدنشاب یریاج غن

 بوک هليا رسج ییرهن قولک « وب . رولوا نازیر هتارف . رنیا بولوا حج
 هدنرانک یراح دوغوط قالا لزنم هدنس هیرق ( دوغوط ) هدفرط وشراق

 ا E رد راو یار ردو روم لاا يلا رو یا لعاب

 كجيجیراص بوک ی رلارق نادابآ و رومعم هقرشبناج هنب نداروب .رولوا

 . كدلك هنیرهش ( نک ۱) بودبا روبع ندرسج یناج ناقآ هل وک
 .یرهشوب بیس هنسغد نکا -- نکا رهش ینی نکن ةملق فاصوا

  ra GEDEتو ِ

 ترضح .ردیسعااس كنءزیک اب رتخد مان ناک | یزیق كخوا مسق ندهرصانق

 . ردهدنسهفبحص یچ (۲۷۰) كنا" دلحت [۱]
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 ینا ربعه رانمر و یس وق چ وا رد ( عماج ووا ) یعدق كا س یرلعماح

 یارخ مور ید هعماحو .ردندلاءالعناطاس ندقوحلسل | یسناب . ردراو

 نها داتسا . ردشه وار رح قاقواو ران هدنراودو-رد هد ردشعا فرح

 ِنوملقو شفنرب هلب وا هنب راودو رد بودا فرص كما هللوا «ء.احوب رب
 هده « ماج ولوا کهدهسورب هن . توقعي ناطاس یهدقولصاباه مکشم هلشیا

 نیدوهن ؛ییماح حتفلاوبا گی هدمور راده  شقنم رم یهدیونس

 هدنحدم لصاما .رازامهلوا اته اکو حاج یتهملق نوغرتسا یهدندح رس

 لاخ ندهرشک تعاتخ زورو یش بزلوآ لع اد تناعا . روز 0
 « (یماح یسمش بیطخ ) هدنشاب وشراح ۰( ییهاح هسردملزق ) . ردلکد

 لیزف ) :(یسهسردم عماحولوا ) ندنرهسردم . ردرومشم ( ییماح هاکفرب /

 «(یعاج بطخ) ندنراماح . ردزومشم یسهسردم هداز تیطخ « (هسردم

 نیزمتباغ یرازابو وشراح ۰ ردفورعم (یعا شوا رکب ) . ( یماح ایه
 هللالوسرفاقوا نىقا ام . ردروتسمیرزواكنرالو بولوا

 ضان روم : مایتس ههو : ردزوهجم اولا كو و

 . ردقوب هدنوکسم میر یرشو زمکی ۰ باشوخ كنيرلتود
 . ردتسود بغ قلخ هلح ردقوح تا یراکو نابعا - یسلاها

 . ردمالک رب هنارادغو هناسفا اما ردروہشم یفازخ ییرود هدسان هنسلا

 «یسایاعر مور : یقلخ .ردقو یلاّتحاقلوا زسرفاسم بشیه هل یرا بیر
 هلغلوا لرامز هدنسهلق بناح كنکیرود هبطالم .ردهراسو < دروک « نوت

 پھ یی راهفرع فیلاکت كباارب و اعر نالوا نکاس هدنک اخ ییرود
 هڅو هلغل وا قم تارف ییرود . ردنا لبصحم صح هطالام

 یراقو ندنارف رولوا یرانودوا قورموط قحهص انوکر هلسا نودوا

 هن رېل تارف قرهوق ناشن انوک ررب بوسک یرلنودوا سکه هدراغاط

 هلبراثاشن سکه بودبارارف رلنودواهل> هدرادنن یهدننرقرهش .راردبا اقا

 . رارروشیپ ماعط بول بولوب یرابطح
 لزان ردق رایدک یهدیکیرودو هدمجو برعو مور : بیرغ یاشام



 یس همانتح ایس یلچایل وا ۳۲

 هو رک او لو ا وک هو. زابهلوار رح
 رومغب هدهعاق نورد هقشندنوب .ردرلرظان هنیرارب یرب رو .ردراو یهار

 روتسم هلقا رپ وطددعزویج وا یرلهناخهبج «یرارابنایادخ_ «یرلحراصیوص
 یموقریمدرب فوشکمهرهش یغاشآ و رظان هبرغ كنهعلق بولوا عماجری و هناخ
 . ردانعرو نیتم یراورابو ج رب .ردانب شاط بولوا لکدل ارودمهعاق .ردراو

 بولوا لیا جا هجرک .ردراو ینارفنهعلقو یرادزدهعاق ندنغاجوا یرحکی

 یرادقم هافک ندنفوخ یاحو یلالح اما هدهسلکد رب نما هلغءالوا دح رب

 هد هکرابم “لالو دیع موب بولوا یراپوط فیطل هناهاش + یس هناخ هبج
 داروسو .ردقو را ندنرامع هرجا هعلقاما . ردا ان هلولو یرهش توانا:

 3 a rg E BE RS E GE SEE شش یک ۷ دی تو الکی 3 تب ی : تارف هانا دسح ندننادبم دی رح عدد

 نصح رب لداعم هبکیروید هدوب ۰ ریالک هنسهملق ( نافیتسک) یهدنسیروس
 ردشعااس هتفکعانرکیرب مان ( نافیتسک ) ندهرصایقرتخد .ردرپسلابجاو

 ییروبد .ردشلواعناو هدک اپ بارترب رادلوصح هدنفررطیئراق كنبرهن تارف

 [1] تارف همش ندبا نایرح نداروب . ردیا نایرجرهن ندن راهرآ های س هماق
 بوراو هنس هلق لوح . هرکبرع ندنآ « هنس هعلق نکا ندارو

 بویلوا لوب ردقوا وصوب .ریشیراق هیر تارف هدلحم مان (طاج) هدرلاروب
 شو ندومو یخد قلخ ییرود .ردنکم ینلوا رونع هلاتآ هدزوم

 . رلردبا

 بناج یرلهناخ لج شاما هنیریاب هعلق یس هسک ۱ - شوراو یغاشا
 ۰ یاقرقونادابآ و رومعم یلهجابو یلغاب هدنرانک كنبرهن تارف رظان هب غ
 «شواحرکب < اغایسماخ .اشابییع :مدرلنوش یرلهلرومشم ردررشرب یلهلحم

 هدنسوشراق هرد « یار اشاپ هدنشاب وشراج : ندنرایارس . یرلهلحم ناوک

 یسهمکح بولوا روهشم ینارس افا دم هدنشاب وشراج « ینارس اشاپ لع
 . ردددس رق عماح ولوا

 . هدنقوف كن ( یندعم ناک) هکرد ( ییوص هاچ ) یمسا ییدمش كیومو [۱]
 . ریشل رب هلتارف
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 هلا دنو دق بودا دنعت هد ها تمدخ كنرودو نکو ر دتا است مظع

 ارکذ ترضح هدعع شلاق سوح هنس هګ هدزاغر هدنساق كرودو

 كن یت نایلس هتمسا بودا ات ییرو دو یحاص كسهءلق س اوبس هد رع

 ندکولم هرکص .ږددغد ١ ییرود م هزرآ ها ۱
 ندندالوا رع ترضح هلسهناغا یدشسدناد لآ رعآ وا

 بولا ندنلا ريخ ا کالم یسارو نامقل نارمع ریما ندا حت ی هبطالم تولوا

 ةممض كقوحاس لآ هدنشرات ءړ۷ هدا شمرک هلا كرا هب ما

 ها وزا روز ناخ دن ناطلتسم یلح ندنایغ لا ا
 هدنرصع یو د زاب دة هتعاطا تحن یرلارو بودا ظض یرلارو

 تدوعند اوا اج تا مو شملبآ الیتسا ردق هدافوظو ساو مگ
 هدننلاا سویس . ردشلو داقنمو میطم هتسودنک یتسلاها ناخ ملس ندا
 یالآ . رولوا E كس يا هح ها رکسبع اشا . رددت یب قاحنس

 بولوا یارشالا بیقنو Es یسیشاب زوب  یسشاب یرچ < یسیکب

 یرحیکب « یریادختک ءاس . ردقوج ینارشاو نایعا بک ندرلکیو اشاب

 املع . ردراو یا رهش ٤ یماضق فرش هلیسهاب ها زوج وا ېر

 هنساشاب ۰ هسک یل یونس هنسضاق ندنسارق . ردقوح تاغ یساحلصو

 عیطعم هلیسهدابز"یسیلاها ۰ رولوا یلوصحم هسک زوتوا تلادع هجورپ
 . راردداقنمو

 ست رب هنامسآ جوا هدنرانک یر تارف - ییروند هملق لاکشا

 « نیدرام « نیش « وکم « نا و بولوا امتربع ٌهعلق رب مدق راک هرزواایق نیلام

 یا کزددمآ رس هعلقر را . راک یسهعلق ییرودو هرکوص نک

 ندنقرطر هلا هحو رهسقو . رولوا نکم یتف درهر دید ناما هلا هرصاح

 .!هلوا لغو طع هدهعلق نورد رکم . ردلکد نکم كعا سیرتمو هبس « مل

 جا یراقو ارز . رازمکج ترسح هوص هن یسلاعا نوسلوا هسرولوا هن

 رات هلا نادرا شاط همسک همدق كيب کیا ندنسالعا هورذ ات كنساق هعلق

 هژراملق « ریست هللا رالید هکردراو یلویوص حنصم هنوکرب روللوا لوزن هنارف



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۳۱۰

 و ریدق ج ضا بودا RS راہناقهد نسارح لاحز وط هن هتسوب

 هدنشاب هلنسیه بولوا لنصاح شادراق لاتح ںیم هدکوکرب ندنس هناد یادفب

 هدقلنلاقیموزاب مدا یشخ ردشلروک یسهناد یادعب یکی شید هود هناد زون
 . ىدا

 ناک كص دنفا شا یت ص هدرکب رابد تلابا ندساو س

 زکیدتیک هن صحت لام

 نابرج هرجا یمارح ساویس بودک هقرش بناج ندساویس ةعلق الوا
 .ردمیظع ءرطنق یلزوکز کسنوا ۰ ءلدکندنسبربوکیغزغز قامریا لیزق ندیا
 نداروب . ردقافآ روهشم هلبمان ( یریوک یرک۱) ۰ راو یهاکزامهدنطسو ات

 بناج هني ندنآ . قدلآ لزنم هدنسبرق (یغزغز ) كردک هرغ بناج هنب
 ۳ متد اا ادل انا و ( لغو ناط) ءدنعاس (ړ) دردک هفرخ
 لبهرفوت . راو یماحر رد ناملتنم لوا زوب هدنرانک یناح لب هرقو

 رىشلراقەعامر| لزف كردي نارج ه ع باح بولوا عجندراعاطوا یاح

 . ردناملسم یسلاها هل . كداکهنسهرق ( ناص غاب ) بوشآ يلب هرق هدمب

 هفرشبناح هنس ندارو . ردراو یسهناتسا ولوا رب هلسمان یسهکت ( هدد يلم )

 «یلماجو عماج ۰ یلهحنابو یلغاب لاثم هبصق . كادلک هتسیرق ( یسفز )كردیک
 لوق قا شا وریداعس هناتسآ رور ر نشو زاویسم یرازا هغه 0 لیاخ

 هفرط ساویس هنب هدهسیا هدنرانک كنیرت تارف . ردیسهیرق كناغا حارا

 - یبرود) هدتعاس ( ٩ ) بودا روبعیی ره تارفهلیا رات | ندارو . رشود
 . كدلک هنسهعلق ( كیرود

 ترضح یسیناب كليا هرزوا یلوق ناونب خرات - کیروبد هعاق فاصوا
 یارسر هسقلب هدن رهش قش . یدراو ودرب مان ( كیروید ) . ردناملس



 ۲۰۹ سا وس

 « ینرازوکو موطروخ « یراقادودو قالوق كنتبم لف کهدنحما وطوقو

 .موصعم وش ماطلسیه » قرهلاق ه دن ريح تودیاحدم ی رلوابا ترد .قور وق

 شورغكسیللاقرف ندشدلاوو ناروعوط .شورغ كم نوا ندناغوت يلق
 راضح اف راابرقا « یزیق ۰ یهیرق "یلاها . رلیدتبا مارباو حالا هید « زکیلآ

 شمت هواه ناوید هدنوک چ وا . یدلوا رومأم یسشب رتهم رداح نوا و
Eیزیق ندیا لمح عضو ادتیا . یدلدیا راضحا بولپدیا دیو دق هسک  
 . رایدتلب

 2 محارب ناطاس ندنهاشداب دنه مدقم هنس چ وا : مناطاس س زق

 ثکم هدنسارح ( لاحروط ) مز راناروتوک نکردک لف ییا قر لوا هیده

 ید زب .رایدتک هساشاغو رس یشلاها تاصفو ارف نوت . یر

 نیه هتشيا » قدراو هنیریس كرنب هرلبازآ بولک هرب رب كکوک نوا شب
 «ردناوبح ولواهنوب هللا » رانوتاخ یهدعاب نکردک هد « ندراهارا زکسا دک

 هدنتسوادلرد شب .مدراو یرلیاهد «لفیاقانا» هدنن .یدراروشهللوس هد ,

 ,.مدهلیراا هنب هید كجليف یفاق انا . یدرینادلیمیقیهریدرب مدروک ماط هراقرب
 ءراقوا کمدروک هدرب . رایدید « هنزاو یرابا زت ءرءرب » زانآروط هوار و

 هدر یا قلاراقر, یدربدلاق هباوه بوباق یب یثر, یدوروب ماط كولو -
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 .قاحیصیا مابا ما . مدنالقالج هعا ترد بودا دابرف هد یاه ددم .مدلاق

 هرشط بولا ی یشرب کمدروک یا هرکوص ندتعاتسرب , ی ۲

 بولآ ی . مدناب رسلاح تعاس چ وا دردم ندا .یدقارب هفت نا

 هرکسندابب چ وا بوشبش منراق هنوک ندنوک هکمرولیب ینآ . راشمروتوک هوا

 ليف هلیساوغا یثابوص یراق هبا هرکوص بویاشاب یآ رب . مدروغوط یلیفوب
 .یرازابهنا «لاحروط . یدتا دایرف هد هلا قحیمقح .یدتالتیولغوا

 ناسک درع ا یھت یه: اا داش تو دینا و

 لیف بولآ شورغ كيب یعرکی هدنوک یمرکی كرەدبا سبح بوروا هربجنز
 لاحو : یدتا طفح مرر هدایت هناتسا قره هلزوط یخ د یسورواب

 . ردشلوا ضروظام هليو:
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 و ردراشعا لاله قرهر وا شاطر  EEهارد نل بص شاطوا

 ردبس هدد ینحوا 4 (ترموک ) مدآ نالبتد ناشن صو ردطونحم .

 .ناشن بص و یخد یرلت ضج یزاغ باهولا دع نالرند یعور بیهص۔

 نالوا زم ولعم هدةسلا نوفدم نالو راک هج اهد هدساونو ه دام نما

 ۱ . ردرلن و.

 و مناطاس » بوروتک ینجورواب لفرب ضاسب هدنجا وطوقرپ هبیهاشداپ
 زمه اح یدمش . یدروغوط زیق هتفکشان رکب رب هدزمهیرق مزب یزکحلیف
 هدنابح ید زکحافو . ردشا سبح یتسابرقا هلج هلیسهدلاوو ردب یزیق

 شضرف رب رول وااجر ندزعاطاس . یدرودغوب هب ( ها ) « یثابوص یدیا
 وضح لرد ردا قالطا ندسح یتسهدلاوو یرق بوردنوک یزکلوف اغا
 یه لیفوب ناویدلها عح ءرلیدتبا اجر هید « زسهدیا قحقاقحا هدزکیر
 3 : رانو دوخ تودوک

 ۳۱ شوا یاع الراء ید رک اشا یضنرغ نام
 هلوا ندهدآ غو هلوا زبق نالغوا زبق هک لهروک )مدیا راضحا هناوید ینسهلج
 :راضحا تولک ندفع راها یو راو زن . ردنهنلارمس هوت هروغوط لف

 اف و و ا ملق ا قاطیالام فلکتو رفح لا ناوند
 تک ردنلاملابر راتخ لعغاف ندا نو . زکیدروس لک ندنفح ټن هدا
 یرسوب مناطاس . ےھلک ندنقح كمك ن .!! شما هنو نوجا راهظا یمنص

 هد شع ا رروغوطلبف رلتروع هدنراتبالو یلنامع هدایند عی ۰ زکیمنا شاف

 یرابحاعم هک « ددکرک كجا نعضاحا هداوعدوب ناه . رولوا ناتساد

 و خودم هص وصخ و ل ردلح لصح ا فورمەمو مرد « اطلس «

 هله هد « کدر دنا لق نوع لف »و ۰ هشروق ندهللا هکردک رک مدا ی

 رلهلواشمامنا لس لفرکا . هدا راضحا هناوند هلا دیو دف یه رو لاها :

TEAءرابدد « کا رردنوک هنده هدم ناطلس ندا سولح هت زونه  
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 نیا یضلاو ساوا اب يجامع ةرف رادخالس -ن تئارفلا نمو

 ناوید بولک هنیروضح اشاپ "الماک یسیلاها هیرقرب ندنس هبحان ( لاحروط )۰
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 ۲ ۰۷ ساوس

 . عیارناخ دارم دادغب حاف یتح . ریلک هدوجو میطع دلج ددع نوا راهسلدبا

 : ردشملوا رررحت تیوش هلیقیلعت طخ هتسکش كموحم
e 

 ..! راوده « هلاق طخهت « هلاق نه راود خرحو هديا زود ولکد وش

 رومالایف متربحت اذا ) بودا ترابزیروتسم ربقوب میاد ناخ دارم هنس

 .دادمتسا ندنراسناحور هرزوا یومضم یدح ( روقلا لها نم اونعتساف

 کسا بوک یک رت ( قارعلا احتف ) ها یار ماهلا هناخ دارم بلق نکا
 .ندباهولادبعروتسم رق ناخ دارم هلیا ترسو ۰ رولوا مال یضرات کک
 اف رطان هرهش قرهلا تشخرب نداغا دمحا كلم رادحالس بوقح هرشط

 .هدقحوا هداوه یشوق لاترق هرق ر ریدق یاب نکرولوا نارکن هرزوا

 .نوسلوا مراکش شوق وش مهسرلیهدبا عنف یدادغب ) ناخ دام . یدا

 .هضۆرب تصش ادخماب هسرانآ هج یتشخوم الات ود ( ۱ بیهص خشاب

 . یمظعا یاما رق . ردغ دادش ادخ دم » هشدا تباصا هشوق تشخ

 كد كرح وا الح . ردشلوا رورسم ود « مکسجهدبا صالخ ندربقح

 عج هکردراو یهاکناشنرب هلوا هرزوا ابتنم دومع هدر ییدشود هنيمز

 هدکمشت هلراقوا راسو شیامزآ . هطو هنناشن لزهو رارادناعو زادنا ی

 .یجشراتوش كنبلح یروج هلاطخ یلج هدنرزوا هاکناشنوا الاح .راردزجباع

۳۰ ۱ 
 نارتا ماس رل د یا نرفا . غیرات اکا یدید بوالاق یر ,

 ۱۰۸ هنس

 .هدنلاش بناح .ردراو راتمالع رب سلا بحاو هح هدنرف هکتوب هس

 و . ردراو یرف فاش ترص وک ود رو یود ناشنبص هدلبح نمادو

 اکر . یابزاب هد هدنلکش کو زص وم ک 4لا نسو از نرو

 و ام ییدتیا انب كنوب یخد یساویس . شما بانج ج
 و ها تا هعم وص نامز رھ ٹوک هحنعز كرل | . ردمولعم هلا راح رات سس

 -هتشاب بولو هحرف یرامهخ . یدردیا تاحاسام هت نع بر تعاسرب



 .یمهمانتحایس یلچایلوا ۳

 ندرانوب هرزوا هللا لوسر تنس یدوحسو عوکر برو یسعو ءوضر

 حادمو صعاشر سهام هلیوا بحصول هدنرصع ترضح . ردراشعا دخا

 هثحاسم هلکن | هدننامز . شما رامشا بولوا هزم ترضح تاونغو لوسر

 لب "یوضرو ناسحو سقلا "یا هفلوا رعش نف ناحتماو کما ع
 کر باحا هلجو هدر وضح لود ترضح یدبا رالکد رداق هل

 . ردشفلو یهتنم کا یمهلسلس هكراحادمهلح نودا قلناوخ هصق هدنسارآ
 ترنضح بودا تمدخ هدنراتفالخ كنزکراب راح هرکص ندبریمغس لاحرا

 رانا ندنراقدلوا ملو سیسخ رابوما هجنکد هبهبواعم تفالخ هرکص ندیلع
 تسد هدنامز دىل درب یتح . ید شود هتح اس ع پبوىمەد| تفلا هلا

 لصاحنورد غاد ندلالمرپ ٌهداح لوا بوللوب هدقرط نیسح ماما هدالبرک

 لبخ هد راو بویمهدبا رارق د هدارواو شما رارف ههرصب كردبا

 نالوا یربق الاح بولک هنیرهش ساویس نالوا یسلصا نطو رخا كرهزک
 لوغشم هلا تداعو تعاط هنابوزنم ندقلخ هرجا دق راف رب هدنرزوا اق

 دنم كردا تح هزق ید لواو اک | یزق كمور رصق» رابضم نکیا

 بوربتک همالسا نراه هدیلاوح لوا ۱ اشاح مت اشاح . رارید « یدلوا

 ند( یدنه نتراباب ) و ندناذوب نیدهتح هجن بولوا رمعم هنس نوا زوب لماکو
 هدنحراغ ساویسو هدک شود هروک ماد رخآ ۰ ردراشُما ذخا ةعررش لئاسم

 ا ج مای ناو رد شفا نقد هدهاتسا لوا هدنرزوا اف

 لسو هيلع هللا یل« یلانع یور : رابخالا سودرف ) : ردشمرویب هوش
 ی هدنجا ی . ( یورلا. تهص یضوح یتس نم لوا لاق هنا

 او یسهکت . زدلالز ام بوک هکردراو وص رب لاه تابح. بآ هدجشربص
 .ردب رب هربسم هنیراحم ورب نايس « هقراعم بایرا هنسلاها ساویس بولوا ماع

 تارامع نوتب ندنتیدلوا نایامن لاثم نوملقوب یسارحت ساویس نوتب نداروب
 هدهسدا قو ان لئوشروق هدرضعوا هدساوس هجرک . رداغور ساوس
 طوطخ هسراوود ترد یه كياهولادبع هکتوب ء ردنننم یراونا رب ا هس

 م ر کرد فرا ربرح ٌاعشاو تاسا ردق لوا هرات رع هبسفت
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 مسن ادخ ماب نکردیابیغرت هکنج یمالسا رک اسع وید «ردتمینغ تصرف

 هدنسرف کا یشد كس زو هدتعاس وا بوسا هف رط لناعع ترصن

 رابذاوا رفظمو ووضتم الاغ رەخ نهم ناو
 ییرکا بولیدبا حتن هعلق هراب یتلا ش ا بلک ۾ كوس ندنمیشد هدانناو

 دحرس ناتم دس بولو هدنابع لا تسد یو ی ات اب مکحت

 ندنحاشم یلناغع ۰ رولبزاب هدنتحایس ناتسراح هللاءاشنآ . ردنصح نصحرب

 - سمش قآ نالوب هدنحتف لوبناتسا هدنرود حاف یرب راو نیدلا سمش یا

 اد اخه : یدشما رشت هنحاق یلوناتسا حتف مدقم هنس یدب کرد ندا

 . ردنیدلا سمشهرق یساوبس وب هدیرب [۱] . ردنوفدم هد ( كلبوك) یلبرت
 45۱ هغی یرلترایز تالیوک یلەبرت س ینادلج [۱]

 صلخم ترابز) .زیزعلا ءرمس هللا سدق ردناطلس ولوا .رلربد شمصاب مدق هتیطق
 ٩64 ینافو مرات . ردن وفدم هدندنج ناخ دیزیاب یس هدازهش ناخ ناماس (اشاب

 ۰ . ردقداصم هنسهنس

 قرش هربشط كرش ردراو یراب ز ( هدد جرصاح الد خسشلا)

 هدمظع هناتسا رب هدنرزوا ابق نیلا رب شمکح رس هناسا ج وا هدقرظ

 « ردراو ( یزاغ باهولادبع یعب یعور بص ترضح خبشلا ) ریق

 فرشم هلا مالتسا هدلوسر روضح بولوا قشاع هن رضح . ردنلساوسس»

 بس ۸ ردشلوا ناف هراعابد ها ر 9

 هک وب ٍ ار ردا ا بس سرمص فا

 : «زگدردلود وراد ضامهمرغآ من و گه رش تسد كرابمهدمهعقاوم

 یانلع ارا نار 6 . تن مدزم او ا ی تو
 . رابدروس « كسرولواىلاعملا وبا بولوافنصم ۰ ثدح ۰ رسفم ندننرحبتم

 همدقاماهو مظعا ماما ثرضح ان بولوا املع ریظنال بیهصوب ه وس
 طارش ماما ترضح بودیا ع هثحابم هلبا ماه ماماو شلوا رحعم هجناک

 . ردناونع رب رلیلپریو هنیراتسمو كويب كنفانصا غابد [۱]
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 "< رولوا قیفرو ضاس تباغ یر هد ندنعلانص . ردقوج تاغ یرلناتسو

 یس همزبج تاوغآ یباق لا یا: ردبهقآ شا نوا تسمو جوباب تفج رب

 . ردهعار ررب رلهدرب شقنم همصب ۰ یرلزب نارو فیطل . ردههغا زوتوا

 « ی هروح ا ککا هدر ؟ ضایو صاخ ندشنابورشمو ا

 یزمکی ندجعنم یرا . ردقو هدربرب یسایروح زوط ۰ یهرو قوواط

 خشلا ( نیدتم تام یستفم ساک ندهبساما یسهریشو موزوا « ندناتنبع

 هجوق « اغا روالد ید هزاباندنفارشا « ردبدنفا ( کی ترضح هدازیهبرآ

 كب رم ۰ اغا فیقن « راهداز شواج محرک جاسحا « یلج مالس . اغایلع
 رد راز شم یش ساوس 2 یدقا دعا قم روخار

 .لصاح هسسک زوب كيب ندرهشوب هبیهاشداپ فرط هنسرهب بولوا داقنمو

 لیلخ تاکر هنیرالامتزع بانج .رولوا لصاح هنیربزو یخدهسک زویکیارولوا
 < ردرلشهد دالب تاهما هساوس رهشو راخروم عی ٠ ردشعا ناسحا

 هسلوا الغو طحق هدنابنانو و مور رادو ناتسبرع . نددالب تاهما هک اقح

 هدنباجما یسهریخذ هلیب یاینودک ام . ردیا احا یفرطیه یتابوبح كرهشوب
 رفاویاعور رومعمو بوخ یراشو رورسم ییاخ عیح ۰ ردیا تمینع

 ا اا ا ناوارف یر كفل رام یارو تاربج
 هحیکره ندن راقدل وا تسود س غ تیاق ییسلاها .ردنادانآ رهشرب ناور یراج

 .یتهجیه .راردبامارک | بود اتوعد هج رااح ياض نالوا نک اس هدراناخ

 .ضرا رهش هدنسقرش بناح كا ی ی ارس هحدم

 نوفزعو هیساما لق هلاعش بناح. . ردقانوق زکس ندقرط راسکت « مور,
 دلم چ وا یسهعلق تاقوت هدس رغ بناح . ردقانوق ردرد كبدالو

 «( یدنفا یسمشهرق ترضح خیشلا ) -- ساوسرهش ءالعلاراد هاکتراز

 < سا و رب اش یفاج ا دانا نسخ هخ و9 توا ماوس

 ندنماشم یرود ثلاث ناخدمم ناطلس یحاف یرک ۱ . ردن وفدم هذئداعس

 و نکیا شلاق زآ هفلوزوب يلاټع یتح . رلیدبا هل هدنسازغ یرک ۱ بولوا

 ۰ ییدمش یب «هلبا بص » بوتوط ند یتتعرتس ابص بسا كلاخ دم روع
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 ۲۰۳ ساویس

  NIE RIESE)کیک RII <) ۹) 926) ۳۱2 ۱9۵ ۱:2 دیو مم مصوب

 ندنفیدلوا ےدق راک یمامح اشاپ نیسح هجوق ,هدنشاب یراق یا

 تولخوا الاح . ردشما لس بورک ناخ دام دادغب منافو ناخ ناماس
 یسا) دتل هعلق ) . شهدیا لسغ بوک هما هردو وهم قاطلسا

 یعاج ناخ شاط )۰ ( یعاج نادم ) هدننادىم رازاب « ( یاح اشأب نسحن (

 ندرلنو .ردهتفح به راماجو ( یاج یسهعاق اشا ) ۰ ( یماج هسردم)

 ردراو ید یرلماح نادناخ ریاسو یارس ردق زکس نوا زو هقش .

 پھ یراوص . ردراو ینأیح بآ ۂمشچ ردق شب قرق -- یژلهمشچ
 یرلرومشم . ریلک ندنرلهت راصح زوطو ندنغاط ناشنبص کهدنلاش ك رهش
 ) یرب دازاب ) « ( یسهمشچ یاتسدب رایموبق ) ۰ ( یسهمشح هعلق

 ردهاسوهمشچ یهدنبرق عماجولوا ۰ ( یسهمشچهسردم ) ۰ ( یسهمشچ .
 یاج ۰ ردراو یرلبرپوک چاقرب هدنرزوا یاح ندا نابرج ندا كرهش

 - ندنراغاطناشن بص « راصح هلزوط «یاح . رربتک ماح یخ هدکدتا ناینط

 كرهرودنود یقیقد بایسآ ردق ناسکس شمت هدنسهسک | كرهش بولوا عم
 راقا هفمرا لزق ندن او باک هتسارمح ساوبس .

 یناتسدب یکه دنبرق عماج ولوا نیزمهلیا ناکد ددع كيب م رازابو وشراچ
 كعبار دا ناطاس یتسهناخ جارس ۰ ردروهشم یدازاب هاس . ردرومعم
 هجولشاب . ردشملبا انب قرهلوا رکراک اددحم اغا مار یسادختک هدلاو

 ردراو یسهناخراک رایج وبقو هناخ فافخ « هناخ غاید .

 ةسلا اعا . رولوا نوک مدنکو رور ن لح ندنتفاطل كنساوه

 راربک یصاغوب ناولاو یسهقوح هردنول لالا طسو . رارک هرخاف . لباناری 
 تسردنت تباف یرازق ۰ رالرابتخا زن یرلککرا . رد هکر هدر"

 هداب ز یساوه . ردهراپ خم ابوک بولوا فیطل كب یوص .رولوا لزوکو
 ردقالبح و زسحاغا یراغاط ۰ ردقو یسهگاب و جا ندنغیدلوا یلتدش /

 - ندنتالوصح .ردشملوب هدیفرع ملقا یجندب نواوهدیتیقح ملقا یجندردرهش

 هلک قرق یسهلیک رب < رولوا.قوج تباف یم ص « دوخت < هبرآ و یادخ

 كنشم ردا رر یم تار یک قوا یتلاو نان هقوا رب .ررو لوه
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 ٠ رجس نروک هک شملیا شقت هبوا ( لعنلاب لعلا قباط ) یلاکشا كراهزا -
 نالسرا جیلق یب) یخرات ی هدنرزوا یسوق . ردا نظ نومربعنوملقو
 ِ هڪ كف راکروز راکزور رو سم الو نتسو عسل هنس دوعسم ن

 رب ناحایس عبج بولوا ریسلا بجاو تیاغ هسردموب . ردشمزون ییرارپ

 لاک یاهو یوو ا نورد يدا یدم نابل راو

 مسومو هدرابناتحت هداتش تقو رایدقا مولع ةلط . ردراو رل هرج ددع
 یوق هلوا یرامع هلبتقو . راردبا تربغو یعس هلیصح هدرارناقوف هدفص

 ۱ هعمطا كس لتابن رکس هعفد ییا هب هلاط نر ف دا فوم نکا

 ۰ . هنارو رر یبهلط الاح اما . شمروتوا لذب هارهساک يروفغف هس
 ۱ كسکوت . هیلبا رومعم ادخ . ردرلهسمک ابر ی ندتما یاحلص نالوا كلام
 یتاشا ) . ردلکد می ولعم یسعاب هدهسلا راو ET ماج ) فا هعاق

 3 اشاپنسح ) . ردقوح یمهبلط هلغلوا هدنبرق یار اشاب ( یمهسردم راصح

 نر رب رخ هل نیا را ین كنا یءدشوراو اقا (ییهسردم
 . ( یتهسردم یدقا یماونس ):

 .  كنيقرق . ردراو یناوخ دجما نالفط بتکم قرفزوب  نایبص بتکم
 ۱ نا الف مدت تولوا رام ی ادغام < ندیم قاقوا
 ٠ .رلردلا میلعت یراموصعم

 . .( یسهکتیدنفا هدازیهرآ ) . ردهکت رن نوا -- ناشی ورد هاک هک

 . . اقر هدنجراخ كرهش (  یسکت یالخ ) « ( یسهکت یدنفا یساویس )»
 . ( یسهکت یزاع باهولادبع ) دوخابو یعور بیهص هدنرزوا

 1 ات مارم) دا هال جارس . رددذع زکس نوا رک وخص اک یراناخ 7

 ۰ . «( اخ ناق بیرق اک۱) . ردقاجوا یللا بولوا نارب انعر اون ( یا
 3 ۱ مد اا تغ نوح . رارد نا بس رله ( ناخ اشا نیس طب

 : ا اچ یدنفا خیش ) « ( ناخ هداز یقشاق ) . ردبا تموکح بوروتوا
 یراناخ روپشم (ناخ شاط )۰ ( یاخ-یدنفا حارا ) « ( یفاخ رادنلعن )م

 . ردزمکیدلبا دادمتوب



 ۲۰ ساویس

 ترد هدهتفه هلغلوا نک اس هدنو اشا ارز ۰ ردسنعو رومعم ندهعلق جا

 هلفلوا عقاو هدنکتا غاط هماقوب . رولوا تمج مظع بولوا ناوید ر

 كسکویروا اما .ردراو یرلوص یک تابح با بولوا عقاو ہدعب رع لکش
 ندقوخ یلاجویلالج نکل . رازامراو | مدا یت هلغمملوا سانرم هعلق

 كساوسرهشو .ردناهس هدهعلق یراقو و یرلابشا اهنارک هلح كتناعارهش

 نوردنا هل كنسهماق شوراو یارخ رویت یغاشا ۰ هراهماق جا ییاوب
 . ردهناخ شکلا كم لا هدننورب و

 ناتسدب ( عماج ولوا) هدشوراو یغاشآ  ساویس عماوج فاصوا
 جراف ناطلسس . ردقتع ماجر, قابا زو ةا و "الو ط هدنسرق

 ۰ ردر ومعم یاب روتسم هلا بر ج راو یسهراتمر ۰ رد سان نالسرا

 ۱ . ردلکد مع ولعم ییبدلوا یم هرزوا دوم رادقم هن هدعماح نورد نکل

 رب ( یماح یدنفا ساویس) . ردعدق دعم یلەرانمر ( عماح لیزبث )

 رکدتو دیحوت امناد هدعماج نورد . ردراونارپ عماحرب دیدج یانب یلمرأت

 رازاب (  یماج اسنلک) . ردانب نیتم ( یماح یدنفا یسوم) . رووا
 بولوا فرصتم هساویس تلابا اشاپوب ( یعماج اشاپ نسح هجوف) هدنرب
 ندرك تعا زورو بش اما . سما یماتیو هال ۲
 كنو به یسشراح رایج و قو نر یمدتسهرا باوح . ردلکد ّاخ

 سا دحسل هاد) ها روو کرت ی ءدنرزوآ یر ۲

 ندرلنوب ( یماجهملقناشا ) ۰ ( یماجهملق یراقوب ) .هنس ٩۷۷ ( اولا ىلع
 .ردررقم هواز رشکما رب ها . ردراو ا هلع هڪ ادعام

 ۱ .ردرالضم تبان یک 7
 مرد راو ات رفا زدیر زرد هسردم لیزف - سیزدبا راک فا

 روع 1 ردقح هل وا هن و ردشع وا اس هن مولعلا رادرب هاب وا هد هیمالا سا راد

 ی یوق لف . ردفلق نار هتل یرلوا ناهدر تک و
 كنوقوب دانسا . رولوا ناشی رب یلقع كمدا نروک هک راو یسالعم بابرب
 ید قلخ هاست ردق د كقح بالج هرلبلاع هبتع و هراس نا



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۲ ۰ ۰

 رومشم ( هیت رولوپ ) ۰ ( عماح ولوا ) ۰ ( دهاز یحاح ) ۰ ( یدزآ هملق)
 یر ۰ رددس لره قوارب ندنرارب یرب یسهعلق ددع ییا . ردندن رهلحم
 لکش ۰ ردیسان دم ناطلس یلح بولوا یسهعلق كسکوب هدهلق بناج

 عفاو هسرزوا هتش رب قار وط لود يا تاو نیلا 6 نقد هدعل ص

 ر ار ا اقا هم فاح یبوق اا: ردتلوا

 9 یسهباخ تارن رو يا هدنحا . ردد ودسم اکاد وفول را عوا هفرش

 هدرح ردق قرف « یسهناخ هج «یرلح راص وص ؛یرارابنا تالع 1 ییماحرب

 ردیلاع ندنسهملق اشاپ . ردهلاوح ءرهش هج هملقوب . ردراو یراپوط یهاش
 جا ادزوور راناربم ريم هدناع لا كلام عیح : یراصح اشاپ « هقلق جا

 جا كرلاشاب هدساوس « هدرکب راد اما  ردرلشمهلک هلوا نک اس هدرلهعلق

 یغاشا ییدرون وا اشا كساوسو ارز . ردنوناف یرلالوا کا هدهءاق

 ناما هسا ناصع یساشاب ردهلاوح یراصح هعلو جا یراقوب هراصح

 ٠ اشاو ۳ ردبا بارخ یراصح اشاب یرلب وط راصح یراقوب تو.مر و

 دایقک نیدلاءالع ناطاس هدم رات ٥۸٩ مدقم ندزغا بارخ رومت یراصح
 ا هدشارت كا تاق کا رادام اراد . ردشما میم و ریمعت قوحاس
 ید قالار . ردعدآ روش كس یرود اوود . ردهعلقرب یوق شلدا

 زو او هلف ددع ی هام . ردنشما هطاحا قدنخ یهعلق . ردراو

 هل . ردیلاع ردق لم عارف یدب یمرکی یدق كنيراوید ۰ ردندب نادند
 هنناتسران كرل هدازهش هنفرط یلوب غاط « هلاش بناح یرب .راو یسوق ییا

 ˆ جما كنوسق یراناب هدید  یرادزد اغا . ردوق نمد تاق یا . راقبح

 . زدنک هرهش یغاشا حوتفم هننناح لق یسونقرب . راردیا قلیان هدنزوب 7

 یلوتروا قارپوط زسهحابو زسغاب یسقم ددع زوب وا هلم هرجا هعاقوب
 : یدىا یعاطیارنس کو امدقم .ردهذنول ینا رہ اشا ۰ ردرلرومعم هنر

 ۱ راهطوا هنسرلمالع جاو هب اح ناودو هعاق و شاهرخ ددعتم نمدنفا ۱+ یضت مم

 ماھر e عماحرب ید هدهعاق وب ۰ یدّتسا اسحا بور دتا اشنا ماحر و

 یراقو هعلق یعاشا رو یرلهحناکد یرادقم نوا . ردراو هسردمر

 ۳ زا ات هی



 و تا
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 هد رک كس نوا هل راولهح هرزوآ نواف ۽ یراع تارا . یا ۱ ردح

 زوب هرکرب زوتوا زوب یلوصح یونس كرکسع هلجو . رولوا یرکسع ا
 فیرش كلها زوبچوا .ردهغا یدب و ویجوا كم یدب ناسکس كي

 نوناق هنیربزو . رولوا یلصاح شورغ كی ىلا هتسالم ندنرلهیحان . رداشفر
 . ردراو یالسالا حبش ندفنح بهدم . رولوا شورغ كسب قرق هرژوا
 « ۍرادجاب ۰ یس + یا ر یرادرف یک« یر اد 0

 . ردراو یس

 یهدنسک ۱ ل تك ی با ته

 هر الا لج لوا . رلرد ,EE زوط < یعاط ناشن بیس هراغاط

 هبهلسق بناج یرازوب كنيرلوا هله . ردمیظع رہشر شم وا عقاو هدنتماد زا

 بارخ روج شاشا ۰ ردرظان هفرط یربوک یرک ا او

 وقت كب نوا رک رادان اواد ردو عقاو هدزود هملق یکیدتیا

 ۱ ۱ : هعلق بارخ درا ردعدآ

 ( بارخ ) شخ رات لاس روهشرد روت شیج شتآ زا بارخ دش

 ۸۱۰۳ هس

 كنس یناسارخ . هلوطو متر کحتسمو نهتم تباغ اما ردبارخ هچرک

 ردبارخ یرارب هج اما . ردراو یراورابو جرب احماح . ردمیظع هعلقرپ انب

 هدنسهروچ كراصح :بارخوب .ردنکم یسهلوا مهرتو ریت هليا یش لس هني

 هنی « ( شالپ باب ) هدقرش « ( هبرصبق باب ) هدبرغ . ردراو وق ددع شب
 باب ) هدنفرط زیدلس ( نوج ناحباب ) هدلامش بناح « ( قاقوط باب ) هدقرش
 هعلق شوراو یغاشاوب . رریک راهبارآ . ردلکد جاتح هیوق هماقوب .( روبلس

 یرلهناخ یلوص تابح با زمسهحاب « زسغاب نو ىلا كس ترد هلح هرجا

 یسارو ردنمرا یبهلحم یموش هب رصق . ردراو ینالم ددع قرف . ردراو

 ۰ ( راکیپ یلوتروا ) « ( کوب هجمآ ) . ردیسهلح مور یرب « ردهم ییا

 اغا ) ۰ ( شولج نالغوا ) « ( نادیم) « (وشراج ) ۰ (ناوج هنهک)
 « ( نابوچ قیص ) ۰ ( رازاب ریدلاب) ۰ ( یسالراط زر ) ۰ ( ینمرکد



۳0 
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 زو زوقطو یتماعز زکس قرق . رد هآ كم زو هرک زوقط ینو اه صاخ

 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۹۸
 DIDIER یوم )یوک )یو یجچ

 دور هدساوس نوح » هروع هحاوخ مدنک دش ورک هلباهجاوخ

 ۱ زکیدتبا لتق ینادخ قولخ كب شمت بودا راتاتبسالاماپ یتما ناکدیسرونو

 a مالک هراتیآ خوسنم كرەيد ردقولن مظع نآرق رایساویس لاو » روم ه هدکدید

 انزدلو ید یرانابص یدرلشمراقح ندقلن ارق یا بودی اهرظن رلثدح

 1 : 3 اع حالصا .یدراشموک هنرابهذم یزدق «یربج «یقفورح «یعشیراراتخا

 e نوجا كرطاخ كنسو مدتا بارخ یرارهش كرهورو هنرارزوانوما

 ا نر کوس . ردد « ماتا بارخ هقروق مدالشغاب اکس ییرہش

 لاقتسم دم ناطلسیلج هرکوص [۱] ردهدیناندلج یلیصفت هکردشمشب راح هلا

 ۰ . اشنا هلق کیا بودبا عورش کما نادابآ و رومعم یساویس هدقداوا هاشداپ

 ۱ ۰ ساویس « خاک « مورضرا مج هاش هدنرصع یو دیزاب هرکوص .یدریدتا
 E زوقط هدعل . یدتا السا هد مروفوح هیراو موروم كلم یرافرط داقوت

 ۹ ربقح . ردشملبا دادرتسا ندم تسد یراد وب هدنشرات و مرکب روپ

 ۲۳ نفل کوت ندقدنلوا ناسا ساوس هلنارزو «مذتقا اغا یضترم)

 ۳ ردا خات یا ترد هتراتهجهرصهف ۰ شعر «نارح « هقر « هفروا
 لصتم هارس هدنسهعلق اشاب . مدلوا فرشم هایراتح فرش كرهلک هساوس

 یزعانی غابام اغلب بودیا ناسحا قانوق هربقح ینسهناخ هداز شواج

 كرهدبا تعجاص هنبم عرش تالحسو یهاشداپ رادرتفد هدزب :یدردنوک

 . لدتا رر یتارامع ڭكساوىس

 كنیر زو ساویس هرزوا ناماس همان نوناق  ساویس تارام شیاتس

 یا او رفا وش هدننابا سارس - ردزاو یراع کیم رک

 . . .ردیراقاحنس ساویس « رکبرع . كيناح « کیروید ۰ قوا زوب « مروج
 ل یرادرتقد هتنزخ رد رک اشا ضا اوس
 ۱ راشواردهق ۲ )٩۲۵۵۰( ی كنبرادرتفد رایت .ردهقا ( ۸۰۲۰۰ ) یصاخ
 ۱ ۲۳۱۳۳ یرکسع هلیغاحنتس هل . ردراو ینیما راش واج « یسادختک

 Ii 2 ی دلج (۰) هغی [۱]



RODEN KEDE RIDERS 9 NIE NDE NDE هک DDE SDK KDE BIE BIE شک نوک هک یک وکیوم DIE 

 قمرا لیزر هدنسا رګ سا وبس كر ەدىك هلامشهنس ندارو . ردق و ینارامع ا

 زکس نوا . كد ینیریوک یرک ایمب غز رسج یهدنرژوا یا
 راصحکیتو مورضرا هد یر قامزا لنزقو . رد

 كردا نار یراهدلب و ارق هک بوقبح ندنغاط كب هاصوصخ و ندنراغاط 1

 رسج زوگرب ی هدنتلآ هیرصیقات هرکص « ردنا روبع ندر وک یرک او
 ندنسوربوک ریکتشاح قرهالوص یرازهش یاش تناح ندنآ و نداع ربع

 هرفاب بودا روع ندرق هسوطو ند هزه یحاح هلسهعاق قاع

 کرلیا ناغفو دابرف هلوا قرهآ یتدنک ندرلاسق هزکد هرق هدنرق یرهش
 | كردیا ناريس یرلارح رومعم هلهجووب هتشيا . رولوا مصا یتالوق كناسنا ۲ ر

 كدلک هنیرهش ( ساوس)

 اک د ترف ن وساوس یا دابا هل یالتملا راد هلا ف

 د كلوب . ردشعا انب یشعیم همیج مج یرصیق شعم که دنر صع
 اب هاش تضوک یو راک را: شعب : ردفا اب یاو

 هدنساوس ا راردا تتسث هتیرام كاحض رلضعل « رار د یدتا

 ! نئمزالاق ب قداعوا تعارز هدساوس هدننامز كنو . ردنوفدم

 کولم هڪ هرکولم . شدزولوا نادابآ و روس ردق هرات ل کک
 یزاغ رفعح دیس هدننامز دیشرلا نوراه یسهفلخ دادفب تقاع بوکد
 یحاف راهحکش ندندنمشناد ارور رد ردشمرک همالسا تسدهلسهناعا

 هرکوص . ردشملیا حتف رارکت هسهناعا كقوحلس لآ یزاغ كلم ناطاس

 هدر ورخ هزوع ها ی آ راناکرت ناخ دیزیاب مریدلس ناع لآ
 كناخ دا نالفط كم هح یسلاها . ردشلک ساوبس هنکوا هعفد كليا
 مد هدهسراشهقح هللاقتسا ۳ 0 ناشلا مع نآرق رار <

 نوک یدیو . ردشملبا لاعاب هلبا ندغ بسا یرانوب نوملم سرو یلکزو

 هلهجوو . ردشمرک د نادند یییاهاو املع كيب شم كر هدیا تماقا

 هدسان هنسلاو ۰ ردمولعم یسهارخ الاح هکردشعا باسو بارخ یخد ینهعاق

 نیدلارصت روع.راربد« هلوا شماما هساوس كنلرومت کم هدا شیارپ و



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱ ۱۹۹
 اهتمام فهم )ما ما منا مد

 هر رک هدر روفوح ۳ هصق . ردراو یسح و یرادرس یرح ی

 دل < ی و اک هیت تب نمارو «دراو یرازاو
 نا ردات هبحان غا یللا زو هدنک اخ لکناو هدنتلاا ساویس

 وا و ةبصق یلہناطاس قوس یماجو ناخ یلدحسمو عماح ی هناخ

 :ندنمارش دراو ونک یرادرس یا تیک یبماغا ناکرت

 و قو لکا را نام
 هلرلارح زود هلاش بناحنداروب . رولوا تسردنت یتاخ ندنغیدلوا فیطل

 یساعا نر هک ا لاا ساوسس ۰ هل دلک هن ( یسهعلق هدن رد ) بودم

  RSییه ویتفم 1 یسشابوص 1 یرادرس ی . رداصف قلا یللا رول ۱

 ترضح بولوا هدنرز وا هتشل ر ىلا هدر رب قلشاط یسهعاق .ردراویساملع و :

 ندنفیدلوا مدنم احاح هلا ماا روم .ردشعا انس یحافهءطالم ندندالوارع

 هلشاطو ج, کرک هدنک اخقرودهرق یرهش .ردقو ینارفنو رادزد

 وشراح و یعاحو ناخ یلبارح یدب یلهحابو یاب یهناخ ردق كس شهلوااس

 یسهناخغادد ردممراوناکرت یقاخ .ردهرومعم هصقرب نن یوتحیرازاو

 هم و دع یتسوروف NS رادار دق مه رد یللا قرف .ردرومشم

 صاح تح هناربما نوکجوا هلا واغوا خش ندنناسبعا . رارروتک هده

 هن ( یسهیرق زافیچ زاص ) كردک هل امش بناج هنب بوقلاق نداروب كدتیا
 : ردینمراو مالسا یسلاها تولوا یوک رومعم هدنک اخ ساوس . ءادلک

 دارهدک هلاش هن نداروب . راقبح نوص قانباق یک تا یا نداق یاسر

 E شاوس کم یا ه)دلک هب وک مان ( یسرف قلحام )

 كنک اخ ساویس .كدلک هنسهصق (شالوا )هات نع یرضوطهلاش هنب .ردتماعز
 قتح الباب ندراناکرت بولوا نک اس هدنوب ( یعوچوک )یسولوا یساغا ناکرت
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 راو یناکد جاتروهناخرب .ردشعا انب نانسرامعم لینامرفنایاس ناطاس یماح

 < یر ات هوا قلهغا یللارو 1 یباغا ناکرت .دلک هنسهصق

  AEو ی ار را ی ۱

 ری

Sa 



 1۵ ساویس

 «(ناطلس یون نغخیشلا )۰ (هدد لغ یاخلک )دا ن
 هدهرقلا بولوا ندنذیمالت یلومارب جالا ( یو دماحخیش نقیقحخشلا)

 خشلا ) . ردشلوا وشب هدیمارب قیرط هدیارسقا كردبا ندل ع لتمات

 تنح . ردلد بایرا هاکتراز بولوا نوفدم هدنس هلع یرازاب شاط (قاطب

 .ردراویرابز قلرضخ هدنناب تسواكنوب < یرابز كالسلح هدنتمس یبهرد

 هنلرضخ وب . رد هدنهاکنرابز قلرضخ ینیرشربف كناطاس نالسرا جلق

 .(یدنفارضخ خبشلا) .ردرا ولوا ندیمارب قیرط ( هزج خبشلا ) بیرق
 بوکروا ( یابد ) نداروا هن رک لتا یراص هدازنمرب ندارسقا

 هب رصف ندنآ .فءمرقشم ندا . ردنا لبس یسلاها ردد ا ۷
 . كدلک هنسهعلق

۱ 

 یاب دز مکیدتک هساوس

 غاص «یصراق شعض هرکوص ندکدتک نوک چاقرب قرهقلاق ندارو "

 هدارحگ زود رب . كدلك هنس هصق ناتسلا هدنک اج شعم وقار هد  ق

 ردق كس یلهحاب یلغاب .راو یتاط فهک باحا هدنس هسک | هدنرانک یاح
 .وداضقا قلها نلرو بولوا یم كسا نشعرم . رو

 وش ا به یسلاها . ردراو یرادرس یرج کی ۰ یرب ادختک

 قوسو یاهو ناخو یماح . ردهدهلوا بارخ هلا نامز روص قرش
 لیخ ر هدنحراخ رهش « دولوا یرازا ماع رب هدهتفه . ردراو یرصتخ

 . زلکیمادص بلک هلیوا ندراغواما . ردراو فهک باحا ترابز هدهفاسم
 ییدلوا حک یسکناه مدتبا تراز هدرب چ وا ینهک باحا كابدمش ریقح

 هدرابدتارارف یعهراد رر یر یه ندنماطسوناقا هسقو . ردلکد مولعم

 راردیاهثحایم رایاشعیم هلراياسوسرط ۰ روين روک ددعتم هوب یرایلاع ماقم

 (یدخا) هلامش تناج قرهقلاق نداروب . ردسرق هت ینملوا هدسوسرط اما



 یمهمانتحایس یلچ ابلوا ۱ ۱۹

 باج كرلهسردمو ( یسهسردم یعماح ولعوا نامرق) . ردیر اتش مولع
 ی راهعمشو هی  هنعم هفطو هام هام هتراماعسردو «ترلهلط ندفقو

 یخلارفاع . ا لا ارام انا یی هک لورو
 ی را و درك دوقوا ةو رافادناواآ

 نایرجندنوسوو ردندیف رع ےلقا یجدب نوا رهش . قوج ینارق طفاح قف

 . ردا روع ندنرسح ندلا ءالع بودا یس یراتر قامرا ولوا ندا

 . ردراو یراح ناع هدنسهناخ ره یکه سورب

 یساوهوبآ ( یعامح رابرع) .ردقیتع تیا (یماهكب) -- یراماج
 هدنرزوا كعامرا ولوا . ردهدننرق ییارس اشاپ (یاهرازاب زی ) .ردشوخ

 یهاجنسح یحاح . ردراو مظع رمسجرپ زوکرب یمانب نردلا ءالع ناطلس

 یسهلشویریعشو یادغب ندنتالوصحم . ردریسلا بجاو یرپوک شاب هدنبرق
 یسهرسمیباهمان رازبققرقو قارضخ .ردحود«یسوبم عونرهو ناوارف

 کرا سو دراو نر یر کیسا وعزا نامر سارن اشا

 ا ندناسفا ردقانوق کیا یسلکرا نامهرق د ردقانوقرب اهدفرط برغ

 1 ۱ : ردرلن وش هدراقانوق ردقانوق یتآا هام بناح

 دوم ااا( قرر راضی و 4 یناصق یا مین نامش
 قا روا « یسه رق رالاقح یلیرک هنیدودحت یروکنا هدارو یسه رف اووز

 . ریل زا و هب یروکنا نکا رف

 یدل وا تولا هللاءابل وا راک هدانزندکس ید هدرمشو ب یراهاکترابز
 .ردشلوالزان رون هرکهع هب هنابجوب نالیند ( حاورا راد ) .ردتثم هلرتاوت

 ( لو دءاح خجیشلا) . رولوا نادنخو داش هسشا تراز نالوا مومغم

 عورصم رنک ۱ . ردن وفدم هدهق رب قبحا یتسوا .ردموز یافع همش س

 هدیاکقیرط ( ناطلسا لاک خیشلا) بیرق کوب ۰ راردیا ترابز راهسمک
 قیرط ( ناطا س یوترپ خیشلا) بیرق اکوہ . ردیلاع ریپ رب شتا لمکت
 امتاھج رلرد ا ترایزراسداق ابشک ا (یترابزرازبق قرق ) .ردرا یثخحم هدوسپ
 « ( لو ناطاس نیدلاردب ) ۰ (یربک نیدلا محن خیشلا) . ردعقاو هدنمزرپ

ii 



 چا

  یمعطم مادقا - ۳ همروف : دلج یچنچوا

DDE RIE (> یک )یک )یک )یک باک NII NS باک )و )یک یک )مک < )ی )ای( NK یک( NAE تک( KE 

 هلح . ردلکد ىلع ردشلوا یرلورابو جراما . رد شمل وا عقاو هدنطسو

 اتو ستر هليا هسدنه یراکیلد لاغ زامو یرلند و نادندو یراحرب

 روا كنج كنهلقره هدهرصاحم نح هکردرظان هرب یرب به یرلهاق شعلوا
 هدنراوتسا راصح فارطا . راردا هظفاحم یراهلو هللا كنفوت یراردام

 . ریایچآ هیهلبق وق ریمد ۰ ردرظان هبرغ وق كچوک . ردراو یوق شب
 . هشوق « ردرظا هونج یوش یلکرا « ردحوتفم ه هلق ید یسود

 بستحرادجاب یرانابهدید كراوقروک ذم . ردروظنم ندبرغ فرط یوق
 .ردراو رابناصوصخم هظفح یادغب هدلالجنامز هدهعلق نورد . ردیرامدا

 یزابوطیهاش قج هلت ] هدراشامداش راو ناضمر ۰ ردفو ین

 لو
 . ردانم ندشاطو ع یزد كنسرلهناخ س شوراو فاصوا -

 ‹ رلىفوص < حالج « هناخراک «ردرلنوش یرلهحیلشاب . ردکبا زوتوا یرلهلحم

 « نادس لو نادلو < ران اق ء هجیاب زو . هناخ راع ۰ ییحش راک

 «ربک عماح «کرک «قجاشاپ ۰ یحاحرت « یوننغ خیش «رابغ وماپ «كجهلب

 « رمز .لابدا «یسوق یلکرا ؛یرازاب ارو :ندلارکف یجاح یغص باب

 ء راد# را هل یرازاب شاط لاوق

 . ردعدق ا ( یماح كب میهاربا ولغوا نامرق ) س یراعماج

 ددع یانوا هدعماح نورد . ردعماحرب ىلەىق رکر اک هسرزوا و تردا

 هداس یلفحمنانذوم «یربنم . ردراو یرلوباق عنصم ددعییا هلرادوم دما رمس

 هلجربک كنیراهبق عماج بولوا دیعإ ندعماج یسهرانم نوزوم . ردیلهزوک
 هدنسهلحم راخبش ( یماحیو دماح خیشلا) . ردموهفم ییدلوا روتسم

 قوچ یعاج شلدا انب هلچریک ( یماج راغاید ) . ردعماج یلهرانمرب یلق
 . عماجرب هدنبرق یرپوک شاب ( ییهاح یدنفا نسح دیس جالا ) . ردعماحرپ

 ناقط .ردعماجرب یلتناحور هدنسلح هناخ راک (یاح هناخ راک) .رداشکلد
 . ردراو یدحسم هلم ددع

 (هسردم ولوص ) . ردعدق یانب ( یبهسردم قجشالب ) - یراهسردم
۰ 



 ی ا سیم وا ۱۹۲
IE DIK KE BIE DE 1یوگا )یک یو )یک )و2ک ۱و هک هک  BIE EDKیو  IE KDE NIE KEDE3 وز< بوک  

 ٠ .لصاو شب رهش (یارس قآ ) دردک هلامش بناج نداروب . ردندنسارق

 . رارد ردشفلوا ا هلسأو افص نوعمش هرهشو - یارتسفآ فاصوا
 مان (اشه) یباقادلو كرصق مان لیقرخ كردبا لاقتنا هکولم ندکولم

 بودا ترشاسم کما رفس هرزوا یعوق برع موقع نکیا هدنلا كلارق
 هد مان و 5 ؟ردک هرزوا ماش هلدود ص دونح كس هڪ

 ما ( هلاکم ) ی اغوا هسرب قدهلوا درم و بولوا مزهنم لکم

 دوعسم كلم نب نالسرا جاق نیدلازع ندنلا هد كنوب رخآ . یدک لارق
 لوا راک هڪ هدرهشوآ حق ادب ی رده طض یارو هدنحشرات ۰۹

 یارسقآ . ردراشعد «احلص راد » نیعروم کا ور تام

ا كهاش نالسرا جاو هد یس ڭكىنسەم د
انب مظع یارس رب 6۱ هلخا وا ی

 

 نالسرا بهم ددع يا ندح وط هدنراسب و نیم كەد ناو رلردىا

 : كن اشفهرا رش دساوت ندا دصو هسا وادصق ء وسر ها رمس ود ۰ شعا راو لات

 ورو ضا € لد رک یارسو و ۸ شمرولوا كاله ندنس هحیص

 نالاذه یلا هرش وب راتمور . ردراشعد ( یارس قا» هدهرهش یتیدنلوب
 3 بورک هنلا تاک بوقعب یعوا نامهرف هرکس راربد ) الهاغپ )

 ناخ ناماس یزاغ بولوا هدناع لا تسدالاح . یدک هناخ دب زیاب مریدلس

 یونستاادع هجو رب . ردیزکیمیب قاجنس هدنتلیا نامهرق هرزوا یری رحت
 م رداولرمم یلتوطرب تالام هد Sh رول وا ناخن تک نک هک

 هلب راولهبج هرزوا نوناق . ردراو یسثاب زوب . یسیئاب یرج ۰ یسکبیالا
 ا هننناق رداضف تا رش " قله یللا زو . رولوا یر شم كن

 « یرادرس یرجک, « یریادختک « یبقن « یبتفم. رولوا یلصاحهسک شد

 1 1 0 و راک + ار داو نابعا یسیتاب وص ںہش ۰ یسنح < ی رادزد هعلق

 . ردراو

 اف نالوا ا عساو یمارو س یارسفا هعاق فاصوا

 كرېت . ردنوق ,هملقر اس كنس « لكشل شلا عدم هدنرانک قامریا ولوا



 دو ی

۱ 

Oy PES INES 

 ۹ ارتقا

. 
 ردزسهرانم ( یعماح یسهلحم نافوص ) . ردیلهرانم ( یعماح هلحم هتروا
E 

 ءثدحملاراد  هسردم هدعماحه ٠ ردراودحاسم ددع یتلاقرف ادعامندنو

 فاشل ورد هکت .ددسع نوا « نابص وه ددع قرف رولو ارقلاراد

 یک ) هدنحا هعلق هس « ( کت ناظم یزوک ر هدهعلق نورد . ردزاه

 یدنفا دعسا ) هدنعماح یلراح ۰ ردمظع نا ( یسهکت یدنفا طم ۰

 یراص) هدقلرانم,یتسا . ردندمارک عا یدقا به ۲ یسهکع
 اشاپ دم یللوقص هدنجما وشراج . ردناشاتکب ةیکت ( یسیکت قلاص

 ردنارسناراک یرب ا ل ددع حوا ۰ ردا حرفم لا یماج ِ

 لوق ریمد یراشاب کیا « نبع . ردیناخ راکب هدیروا « ردیناخ ناق یرب

 ناتسد لناکد هتسارا ددع شع هد عماحو < یوا دا ی 9

 . لاض تبا یسلاها . فبطل یساوهو بآ . ردیسان یللوقص هکردراو
 نوک انوک . ردقوج یرلهریسم هدنرهابو غاب . ردارقف بم یارشاو نابعا

 یرتفوکویعوزوا شوق نالوارومشم هلمان « سد هقشل ندنرادبآ روکنا ۰

 هدهعلق ما . ردرومشم یهاس دورابو یسهلح یهو و یسصف ۰ قاق دومرآ و

 هدننغ كنوب . ردراو یرلتراز قتلاص یراص هدقلرانم کسا یلزوک

 ه ردناباع نام ۰ نابع کا نادنسهرانم ییماح 3 هکر دقان وق مراب ملکه 7

 ردت ارقا ندو و

 یللا زوب هدنعاحنس یارس قآ ۰ قدلآ هد ( یوک هتروا ) یلزنم كليا
 « هاب « « غاب بولوا هداضف رادلوصحمو عساو رب ..رداضق هقشىل هسا هک

“Hy 

 را یا | زوتوا عات هه رقول < ردو رر هار هلیا دجسم « عماج 1 ١

 هرجا رایوک نادابآ و رومعم هاش بنا هس ندارو .زدراو یراب رز ۲
  هدازفحرف یاحرب یخدو ۰ ها دلک هنسهبرق ( یاداورخ ) هدازنم رب ردك 8

 یسحاو یارس قآ . ردیوک ناملسم یلعماجو ناخ « نیزمو رومعم تیاغ



 یسهمانتحایس یلحابلوا ۱۹۰

 ا اش مت یو لاك ىا هرکس . ودر شما روس
 .es یدلوا فرصتم كب محارب هداز نامهرق ح حتفلادعب هدهسل دتا حتف

 ت هردشمناف یامعكلم هممض هرهلیدبا طض هالاروز" هدننامز ناخدب زاب مر دلو

 3 یللا زوب ۰ و درک یا ام دنا تی هوروا یریرح ناخ ناماس»

 فرط ۰ ردراو یسارق ردق )۳۰ هدنسهحات . رداضف فل رش ىلە هخا

 (داج ماه ) ندبا نایرح ندنجما رهشو الوا . رد هناطلس هدلاو ندیهاشداو

Eادختک اف یدمش . یدناصاخ هننم  

 بق یتفماما . ردراو یسشاب وص 3 یسنح « یرادزد ۰ یرادربس < یر

 یرصیق وا هج دعا ەدىارىسقاو کک ندنفرط . ردق و یقارشالا

 . راردیآ تعحاص هنسدتفم

 هب هعلق هلناوا هدلبا ا دقت هعلقر نت فک دج رول ةعلق/فصو

 نصج ون e ندننافتلا ريمعتو رود ندرو ندشدلوا یحابتحا

 انب كنس « لکشسم پولوا اف ین ی ودر ا ا كرار

 ۰ ا نورد روا رادهتخر اجا ااا رورصاما !شعا ن راصحرب
 ۱ وشعار هلما ي یسابلا « ا ارقف ددع ىللا « لر

 ۳ . ردراو یسومق هعلق هنهک ددع

 رومعم ییهحاب .« یلغاب هدرب عساوو زود رب -- شوراو رهش فاصوا

 فلاح ماه نلک ندنتمج ماهو هدکنن ًاساساو ناقا ندد هعلق هکردشوراو رب

 . . هتسارقو هبحان هدمب ۰ رریدنود ینمرکد وص زوک کیا یمرکی هلردبا نایرج
  ءردولوتروا هلا بار بح یراهناخ رش ۰ ریشیراق هنتلزاسیلکرا بونا غوا

 ناطلس ( قیتع,عماح ) هدنب رق یشراج : ردراو یعماح بارح جوا یللا
 هداز یزوک) ۰ ردزسهرانم طقف ۰ ردکوس كس راعماح هله . ردکتدلاءالع

 ۲ وت هما « یماع هملق » لصا . ردیففو لغوا ناضمر ییهنطا ( ماج
 . . هدنجمایثراج ( یماح ریزویللوقص ینیاشاپ دم دیهش ) ۰ ردرونرپ عماج رب
 . یلتوشروقءیناکد هتسارآ ددع شملا ایارس هدنتل آ . ردینارون عماج رب یناقوف

 | « رودعماجرپ یلهزانم رب هدنسهلدومت یجاح ( یعماج یلریاج ) . ردنشورعماج



 ۹۸۹ رو ۱ ۱ 2
 )یک NDE )یک KDE )یک KDE یک یک KDE )یک )یک یک نوک

 ت لدنک ید یه راح هرام . یدر و ه ې ع ترضح یراقفلاوذ هلب!لدلد ّ

 هدیتسهربشمه . یدلک هدوجو (میهاربا) لوسرلا نبا ندنآ هک رابدب وقیلآ

 هدرصم هک« یدلوا رب هامکح هلح بولوا فرشم هلمالسا ید نولااد
 ندنایق ( نواغلا مهعش ءارعشلا ) عاش سبقلا ؛ییماون اما . ردنوفدم

 و ندنذىمالت كنعل بهلیا هدم وگ لع ر یدک همالسا تولوا

 ندناکحاوخ قيرط ( ىدنفا دمصلادع ترضح خسشلا ) . یدبا ندنسابرقا

 .هناتسا .نامز هع . شعا ادخ دون لدالاب یلهرصق . ردناطتس روا

 هبارو 4 ص یار رک وصندفدآ وا تہ مچ هل راهاشداب نامع لا هدندافس و

 .كنس . ردشلدیا نفد هدقص وب بولوا معن لصاو هدقدلوا ساو

 : حران یهدنرازح

 «یدتفا دمصلادبع لاحرا »هکمدب د رات هحنیلبا شوکه لاه رکو زوسكر

 ا رب ح

 «( نانسبرعب ریمشلا فسوب نیدلانانس یلوملا ) « ( ناضهرخیش ترایز)
 و نکرلک ند ولوم داد تولوا و وشن هدنرهش هک اطنا هدنتلابا بلح

 هدعماج ولوا ینافیلأت عیج . ردراو رامدا نایب ینکیدتبا لاقتنا هدهرصق
 ن رفس قولا ) : ردرتفرب مس هدنسهرقم یرونت لع یرارق . ردقفو

 .نداملعن رحم روپشم هلکع د « هدار تسنح « ندهرصق كاخ ( یاق ن

 ماعسرد هدنس هسردم (نوناخ یدنوخ) هدنراوج دماح خش ۰ شعا تاذرب

 یزاغ یخد قرق ( اسنقرق تراز ) . ردنوفدم هدنآ« شلوا موحم نکیا
 یادیم دیرج كناشاپ یشوق ( هدد قاراووب تراز ) . ردنوفدم هدنسهکت
 كرهزک هرجا رلارق نادابآ و رومعم قرهقلاق ندارو .ردنوفدم هدن رق یسهش

 . كدلک هنسهعاق ( رو )
 نیدلازع نالسرا چلق ندقوحاس لا یا - رو هماقو رت فا ا

 ندنلا رامور هلسهناعا كارابادنمشناد هدنحرات ( ٥٩۹٩ ) بولوا دوعسم نا "

 یروب بودبا البتسا رافکهماقوب هدنضارشانبح كراقو حاس .ردشٌعاطض



 کت هد « ! شلوا صالخ ندر اب هجا تلف هر » ناه ! روسدا توالت"

 ۳ یا ها یو نداووا هک ات روضح راکت هلا دیو دیه
 . ناه .روروط بواصم هن یدبع یرلکدتیا باص هوا ؟ رانوسروکه
 . نددسج بولصم هغد « قحدیعای کیلعمالسلا » هدوجو بولصم هددیدبع
 عاتسا ینوب مدآ ردقوب رولک ادنرب ود « قحرس دبعاب مالساا مکیلعو » یخد
 بلص هنا كلوا یدع ید نا "یدع قاقشالاب هن هدلاح یرلکدتا

 توص یهدد یدع هدنراقدراو 1 راراشوو کما طض ینسهناحداىع خار دب

 توالت ینس هې رک تبا )ا سقناب سفلانا اهف میلع ابتکو ) هلی العا
 قمصا هنشاب هتسارا ورو هللا دو دق هن ۰ ! رلرولو نکرد

 مکیلع مالسلا» هدد یدع نرو کوو بولصم کیا یلوا هدن رلکدلبد

 مالسلا مکیلعو » ید رادوح و لوا هڪ د ) ننوکلا دس .تما نیدبعا

 هلو . رلردبا باص بویمر و ناما هني قلخ .رلرید « وهوه نجرلادعا
 هلرهدیا ماع ولغ رابلهبرصبق نروک ینیدلیصا هدریرب كنیدوجو هددیدبع
 7 ۰ یاتملع نالوا هدنملعو « یعالسالا خش نریو اوتف هنلتف كهدد یددع

 بوریدسا ید یرابدنع كردا تلص هب وسلا ىلع را ندهاط

 هاب راراصكنس یدیحوا الاح رایدتانفد دلج و ردا لس ور «ررب

 . لاجس انياع ضافاو زیزعلا مهرارسا هللا سدق . ردهاکتراب ز میظع موامم

 ۰ مصوب

 .یدا شیرفیالب حصفا هتان ورن نامز هکردسقلا "یما لوا. زدراو

 هد رصع لوا .:یدشلوارارمش لوقم : شم ه هقلعم هعسیراعشا هددنس

 رک تا اه . یدراو زل اش لو هج ندشدلوا نوخیم شش

 هلبمالسا رخآ ناسح . یدا سقلا "یاوب هلیا تبا نب ناسح ترضح

  لدلد هلوسر ترهح ندنفرط ( سقوقم ) رصم للم ىح بولوا یرشم

 ۱ -( رسقلا یا هاب اش دام هدف لج هدنب رف هل رصش

۰ 

  یرصم نوللاد یتسهربشمه هلبا هیراح ولدا هرام « ینحبلق راقفلاوذ « یرطق
 ۴ ترضح هدکد ک هلوقمو شمرتکقرهل وا هده یرات رضح نابح رار هلا

 ص



AAV ۹ رصشق 

 یو یک ورک  IE NIEیک  BIDERE KI KDE DIE)تک

 دمت كلم ناطلسلا ) . ریایدیا داب هليا (هرسسدق ) یمانبولوا یسهتسب رکو
 الیتسا رفاک یهبرصیق . یدیا كب ناشلا مظع ندیدنمشناد لآ ( یزاغلا

 .حشلا») را موح ص ردا حنف بولک هل رکسع روک و هدک دا 5

 و ردشع ا تافو هدنحرات ید ناف زوم کم یو مهاربا ترضح

 مج خشل ۱ ) ماش مزراوخ ناطاس دف سم 3 ( یرونت نجرادع خیشلا) ۱

 هاش دم دف رع ) . ردشعا تاق و هدنحرات ترد ناب روبشل ) یزارلا

 ۰ نی دلا.بطق ترابز ) ۰ ( هدد نا ترانو SON مزراوخ نا

 خسشلا ) . ردناطاس ولوا هد دن شقا قیرط ( یدنفا هللا فیس خیشلا )

 هوک بوبا غوا هیاروب هدنحایس ماع ( نیدباعلا نیز ماقم ) ۰ ( یرونت حتف
 ىلع ( ىرونت يلع خیشلا تراز ).ردراو یسلاع ماقم ندششروگ هلترا

 . نارط هدناينآ هلدوجو لصا مرک هغ ( نارا دحا منا کک
 تراز ) ۱ ردهمظع هاکترابز ۰ راشع د « یناریط دما » نوسکیدزک بودا

 .ی راه رش مسا هدهسلان وف دم ما رک تاوفقوخ و نیک مارو (یسهکتلاطب

 وو بولوا هتلالوسر رادملع ( قاحساوبا ترضح خیثلا) . ردلكدمواعم

 فا ویا ) یرصشلا یسومنا دماح ترف خيشلا (° زدنراز 1

 الا فرشم رام رز هڪ هلا لوسر ترضح . ردندح و لها زر نعرب

 تر خسشل | میظع هاکترابز )۰ رد وفدم قبل رط لها قوحر هدنراوح 2

 لد ااا ی وحاص لاح نالوا تیرو سارک هواها ا ( هددیدبع 1 ۱

 : كلدتیا ررحت كردیا عامسا هليا نیک
 ی تب جنک «یوزنم ندقلخ س هدد یدبع تبقنم ۱

 .قاخ رادع هلغملوا رونا قلرط رادهوىم تخرد ر و رارب شملوا لاو

 هلغع | شاط هسدوحو تخرد هحهداس ود « یدراب وق شاط ندتعبرش «ّ

 د نع یس نم یو هنس نع كلهنمتلهل ) هدنسهعموص بولوا لستم

 بوروتوک هک احر وضح GE هراڪ نکردا توالت ىس رز تا

 یساکرو تافاخ نودا لس هدنتشا هتسارآ كرمز رو لاما لا

 ین ( هللا مهکیفکیسف ) هک راروروک هدنراقدراو هنس هعهوص نوجا طبض



 یمهمانتحایس یلحابلوا ۱۸۹

 32و یوم رک و یوک ورک )و وک NEDI وا نوک DIE یوووک یصک یوم یوم یوم یوم صع

 برقع . نایج ء نالی الصا هدغاطوب  شجرا هوک بئارغ فاصوا
 ` هاقلوا یعاقم بلا لاحر لجو ابوک . ردقوب تارمشح للمس هیون ر اسو
 قوحرب بولوا ندیاجا E کتیا رار د زاملو تارشح

 ندنراقدلوا نکاس هدغاطوب یراترضح ( یدنه نتراباب ) نالوا رمعم نامز
 «( یعابیراباب ) هدغاطو الاح . ردیتاکرب یراامد ربا یسشال ا نستوه +

 ۱ روزلو راعا رر و نوک انوک تاک رت E راس LS رار د

 یسدنک ردیدنه دیز وبا ینیرش مسا بولوا یریب كرانابغاب نترابابوب اریز
  ترضحهدارخا تاور . ردهدناتسدنه ؛هسیربق . زدشلوا رمعمهلا تاضایر

 (هتسالف ) ندانکح یامدق هدکدتااب یرهشوب شحرا رصیق هدنرصع یح

 . . هنیرزوا دوم ررب یلکش تارشح ددع شمت بوقیچ هدنلب هوکوب میکح مان
 . . ردقوتاناوبح یرهزهدغاطوب نوجکنا . ردشما مسلط رریربیه بوزاق

 یدروق لالز . ردلکد ككا یزوو راق هداتشو فص كغاطو . رارید

 1 ۱ ..یدلوا صزوظشاما رموو ینا

 نم ژلاربمان تحد ماقم) -- ماظعیایلواو نلگدقا سم یهدهبرصق

 رب هوعدلاباجتسم بولوا ماعو صاخ هاکترایز الاح رب یتیدلوا سبح ( یلع
 ۲ ۰ ۰ ردعرا ترد سم زوشرد يدمر وقع ندلاناهرب دیسترابز ) ۰ ربیع
 مدح راتچوا ناسکس زویترد ( یناحنس نیدلا نکر خش ) . ردشملیا تافو
 ر و یک د سرت الغا روشعا تافو

 . ردنوفدم هدنرف ینهسردم هوا ناطلس ( یامرک نیدلادحوا خیشلا) .

  ییصوم ندلافرش خشلا ) . ردشعا تافو هدنحشرات ید ناسقط روش

 « ( یرصیق نسح خیثلا ) ۰ ردهدوسآ هدنب رق یذمرت نیدلا ناهرب دیس

 . ردقوبرازع هدنرلهرآ بولوانوفدم هدرب ریسکیا ( فیرش دیس خیشلا )

 ۲ .خیشلا) بيرق 5۱ ( یه نام زور خیشلا ) < ( فاو اما هم الا خشلا)

 ۷ 4 دانتالم خیشلا ) . ردناطلس ولوا هدشح رون قلرط ( ینارماک شخ رولا

 ٠ د ان قوحرب هکرذفلوم كباطتسم باتک مان (همناخراتات) نداواف

 -هفلخ كعلاضو فرح لها ( یرصق دوواد ترضح ) . ردحردنم 113



 ۱ ۸ ٥ هب رص 3

DDN DIDILDAنیک کر ص( هو: یی صک صدها  

 یراص لماراد یجما . یتسم « یح ونا . راد هل وا لثم برض هد و

 . ردک اباده هارز و میح ردقو هدر ر یسهمزح ییئاط

 ربتق ."ینهتفو هشا ؛ ینعا شاو ص ت یا

 ف ویک نالو ترهش هلیمان « دیدق مل » « یک هروب یلراہب قبطم « یهروج

 به . ردقوب هدفرطر یعوحوص تا یلکسمو « یسهمرردصاب ریغص یلرام و-

 مدق ترامس هدر قرق هدرهشوب ندکسا . ردک قرلوا ااده هلوسناتسا

 یترام ( مناخ یدنوخ ) ندراثوا . شا لوذس یتمعن هادکو یاب بولوا

 .. ردراو الاح

 افص هاکحرفت و هدهبرصیق س یراهاکحرفتو هریسم

Eتابح "1 هدننماد شحرا 1 یسهررسم قحراصح ) هحزا . راو  

 هدنجشارهشو . ردرومشمیزارک نوک انوک بولوا خابوقرپ یرازنج .یلوص
 هدهرصق سا هنالناو  راو یم رس ( ها ل دز نوا

 هباللصموب ۰ ( یسهریسم هاک زا ) هرارابتخا هنیو ( نایشاتکب کت ةریسم )
 :م ودمدر راز نح ( یتمیسم قشوت نلااالغ) : اراق

 هدارو (سسعلبح ؛رتسم ) . ردنوفدم هدن | ینارط دما ( لع هاکمازآ ب
 هدننرق یراربق نطالس فلس ..ردراو یربق كسقلا "یرما ماش روهشم ,

 یشوکردبح ) برق اکاو ( یسهریسم قجنالغوا ) ۰ ( راوزرصق ؛ریسم
 هدنبرقیرایز هدد قالراووب ۰ ( یسالباب نترابب )هدشجرا هوکو ( یهاکحرفت
 . هدنسقرش بناج كرهش ۰ ( یسریسم ینادیم دیرج ) هدنسهن اشاپ شوق
 قلخ ۰ ردراویسریسم ( یسهکت اب نویق ) هدنغاط ینالبب هلرلءهریسم ید
 . ردهدنقرش كنبرصیقوب ساویس . راردیا افصبولک هیاروبهدنرانوک لیطعت

 یطاب هلبا I ردراو یرهش شعم راما یسالبا نوسکوک هدنسهلق ٤

 چ وا لماک یرهش یارس قآ هدښب رغ . ردراو یررش هدکین هدنتسارآ

 بوکروا هد غ . ردلو كلن 0 ینهتیلق هطالم هدق رش . ردلزنم

 ار چ وا ندنرزوا ی ریس ا ندهبرصق . ردقانوق چ وا یسهبصق

 ۱ ردسهصق یلکرا



ORD!دوم سیو صفر ضب همه اه 2م توهم هما توس صمد ص و صوت  

 نادرا لم نادنمشناد هدعل ۰ ردعلاق لطعم ماج بول وس لیدق ا

 رامدآ رابتخاو نسم هج اما . رارید . ردشما مرتو ریمعت مناخ ( یدنوخ )-
 بولوا هدب رصق یتسا ما يیدّسا ا هلا مسلط م E سا ی «

 ۱ e رای دید « اط یرار یاحاک لیدنفو یراهق هع و یاس ساشا

 یاس ناس زامعم هح وق ( یعام اشاب ناخ ) هدهعلق یاس یوارلا ی

 ۱ تولوا یس انب ناتس رامعم هج وف هدوب ( یعاج اشا ) . ن تاق ںولوا

 نادم 1 رد تمر ها را ردك تن رس م قا رغ ناخ ا

 . لصتم اکو . ردراماح بفیطل یا نیدلا ح الض « یعامح ناطلس . یعاج
 مرا غاب هدنرانک قدنخ هعلق هدنکوا ماهوب . ردراو ید یماح ناوسن رپ

 یتحج ناح هل ران اناج هدهحابوب ناناح هڪ ماحلادعب . ردراو هاب رب لاثم

 یکی كننتفم هدنبرق هکت « یعامح اشاپ لزوک « یمامح رابغ وما یکسا . راردبا

 TT 1 كس راک و ناىعا هقش ندنوب . 0 ام

SSي الاس ۰ شاقهرق  

 . ردراو قیتع رد ددع ییا هدنزوب جا كنسوبق یک . ردراو هد یرلقل

 ردق وب یماسسلک ترف ۰ ردراو رد هد كرلمور هدنس رف هنا ولوم

 بولوا هداشک یفرط برضوزپدایو لاش كرش . راویماروحرب هدكراید وب
 a هن یساوه و ی راکزور سودول

 ع كرد یر دمز غا راق AN فصل اق

 :یریعشو یادغب اصوصخ . رولوا یهاکو ءزبس هدولرد ید شم تانابنو
 .ردح ودم یرلراک به تولوا دوح وم فرح لها هله هد رشو ۰ ردروهشم

 «راراشیایتسیرد یک هلکن | یراغابد ندنفلدلوا قوج تباغ یسوزاتهدراغاط

 كمدآ هدنحا ۰ ند را ولا اوک هکرولوا ی اتخس یزاصر هاب وا

 سحق ریحبق يک یافت یرصش » هدسات ها وفا یتح ۰ ردناباع نور كلو

1 

N ات و rs dT E ۲ ۴ O I 
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 هدننماد شح را یتمز كرش .رازملس هورو هحدروک اما .ردراو یرلزوس

 یتساوه رلناح نالوازبخ رخس . ردف وشکم هلاش یزو كسرلهاخ ندشدلوا

 یجنجوا سویملطب لوق . رولوب افص ردق شمالقوق یتنج میسن هدکدتبا مش
 هارهشو هجنا وق ن ولوق مکح .ردهدنطسو كنق مع ماقا ید نوا بولوا هدمیلقآ
 هنسره نوحکن ا . ردشملوب هدننارت دراطع ټس « هدهلنس جر ینرامع علاط

 یراتعسط كنقلخ . رولوا تمینغ بولوا هرزوا ترفو یسهزبسو تالوصح
 « رب اقلظم هدهناخره بولوا یرلویوق وص ددع كس چوا . ردیلفس یک بارت

 ددع ید نوا زو هدنسهعیرا ساک كرهش ۰ رزدررقم قعو وب وق اا

 . راقح ندنسالبا شحرا ین اد ردراو هراح نوع لقانیاق هلراق رآ ۱

 ندر وکر وک ذم ارد قوم رازاریک هنیوصیسی روک نوب وقهدساب تل | كرهش

 نداروا رراو هنسیریوک ( لآ ) رنیا ندنسر وک یلغوا مولظم كرهدبا نارج

 ید هنیره رب ۰ راقآ هنیرهن قمرا لیرق هرکونصو . ریش راق هزاسس بوقآ

 یرهابو غاب رهش ی یرهوک . راربد یوص ( سا
 - رولوگود برازر مزکوج ند ا

 )نشر رف راق نور هدنک وا یسهصق هرفاب ید قمرا لیزیق

 اباق کیا هدنرزوا یر یهر ا لزق هدهفاتسم تعاس ریو هدف و تا

  یلاع سچار لد ف لما (یربوک روک ر ) شلدا اتفلا د

 رامعم داتسا . ردا نانس رامعم هجوق ی هدنرصع ناماسناطلس رو

 )یو

 .سوق بودا فرص یقتردق راوو بورنک یراهتس هع كنا ارگ ری
 ۱ .رادرکرس هلاو رایتخای حایس نروک هک شما انب هرطنقرب لدب ی لاثم حزق
 ۱ " . رولوا ناوک نیس ت داسا قرهلوا

 رسم کو رفع تلف ( یماخ یہا یمداملق ما ت.یراماخ
  یکی) هدملق ما هنو ۰ ردانشور ماه اتکی هدهعاق چا ( یماج یروک)
 ..( یاج مناخ یدنوخ ) هدشوراوهرمشط . رداسز مار اون ( یا یضاق

 هليا تمکح لع كميکح مان ( سان یب ) راخروم ضعب یتح . ردعدق تیاق
 .تلاسر دلوم . ردو ماج ینیدتصبا هامعاب 2 ریص لیدنق ر بودا اش



 و POD ی 4
EEبن  BNE Oو زا ته  

 یسهمانتحایس یلچایلوا ۱۸۲
  قاصی هک ص6 )کوک صک MDM کوک صک ص ص< وکیوم صمحصبحص#

 شاپ یسوبق یرازاب تا . رارید یسوق نودوا هدهنسونق هعلقوا بولوا
 . ردراوح اک | یخد یرازاب نووق . .ودهدننررف یار

 او یناط شجرا قبتع رهشوب -- ناوجو رب یور كئر شانس
 .یمک بولوا هدنز تلخ عیج بولوا هرزوا تدورب یساوه ندشیدلوا

 ی راردیا تافو هدنسهرا شمن زوب هلا شعلا زول کو هدنزون

 كجا د هرزرا توه بولوا یرامدا ناوجو رب لټب همروکسو هایس

 ۱ ۳ ۰ هراکشو دص یرانالغوا . رلرداتفو حیجش هجرد

 ۱ . رارولوا لئام هنسهز
 ابق ۰ يدا نم ٠ اا دا دز اشاب زوالد -- یارشاو نانعا

 یحشماق < اغا شاق قآ ا یهو < شواح ىلع ىدا فارشالا

 ییولومو هداز یحشماق قباس تم ارگ دا ىلا ینوم « داد

 . ردیراروهشم هداز یدنفا ناص , اغا لع

 لغوا ناراق ل آ لماع داصفو لماک مب ی نو راویا رخ و تط داسا

 ی و . ردناذرب سیلاطتسرا e لع اصوصخ داتسا رهام تیاق

 0 . رار د نارباق لآ همنکح رلکرت
 هلسلع خیش مان یدنفاع نیا س یمارعشو نفنصم :

 ید نم د الع ا اها نیش لوا دلت ناک درک ١ ناما

 . ناوید یلچ باہش ندهلج « ردقوج یسارعش ندنراقدلوا مهف زبتو عبطلا

 ..شیورد ندنمارک ٌهظم.« ردرعاش روہشم ید یلج ینارج . ردیحاص

 رولوادولا قرع هلبهلا قشع هداتشو زرک نهربپ ین هداتشو فیص نافطصم
 . ردادخ دمر ندنوزاحم یلاخاخ دمحا شیورد . ردشیوردرپ

 کلن ر رومس « هقوح اباص < اعا  ۍراناسلو سال

  ب .لاطا طسو . رارریدحم ناتفاق ندسالطا بوبک هلروک باحنس « یزاغوم
 ۱ .  . .یروسیرلیراق . راریک یتفاق یصاغو « یسهقوجهردنولو رادکسا یرانالوا

 ۲ ۰. یا یرافو فرع یسافرط رهش .رارونورو رازا هرزوا بوک هبقات ۱

 .یلکش هرب روتوک « هرب هلآ « هرب هبا . ردهکرت سان ناسل اما . رلردیا



۲ 7 

1 
 ا

 ۳ 1 ,RY ج

 ۱ ۱ هب رصبق
 ی

“BRIDE یک( KDE NIKE یک( NIK NDE KI KOE KDE DEDE SIK AIK یک BIKE یک DIE BIE هو کوک وهم 

 شورف یھوک داتسا . ردقوجكي رایناوا فح . رولو یرایش یس هلوقم-
 هل زانای ناکجاوخ اقنع هدناتسدب كوب . راراشیا رایش هوم یرارکرز»
 ندنرلوشراح هارهش .راردیاتخورف هرخاف هشا انوکهح بودبا ارشوعس

 رایجاماق فاص بولوا هدنناب كنسرازاب تآ رد نم تباغ وشراح نوزوا
 قبقد ضاسو . ردراو قاف نوا هدنفرط غاص كنون . ردیسوشراح

 یوا هنجما یلاووج نوا هدرېشوب هک ردتمکح بیګ ءرونلوا تخورف هدارو

 ضایبو صاخ هني بویموروچ الصا رلهسریدروط ردق هنس نوا بویوق
 ودا هکردراو یسوشراحراراطع هجنقیج ندنسوق هملق جا . رولوا یا

 ندرل راطع . رولوا رطعم یعامد كتهدن ورو مدیا ندتسن هر نوک 9

 ربرب نماد كاپ و كاپ هدنریه هکردراو یرناکد روب هزک اپ و كاپ یعاشا
 . همزیچو جوباب کسا یی «نازود هنپ » یئاشا ندنوب . رولو یراناوج
 هحشراوهنناکد لیکهرق یرطییا كهارهشهس ندنا .ردراو یرلن اکد یعاما

 لاق هزک ابو كاپ ندنآ. ردبراناکدیزرت راشیا( یراتنا ) نویوزو هماق هلم
 هدنفالخ یناطلسنز وفرص لهانوتب هکر دهدلح وب یناکد بستح .ردراویراناک>
 1 ۰ ردن ران کد باصف ج عانا ندنو . ردلکد رداق کمر و صقان مهردرب

 هحرش یبیراوزوقونویوق نامهرق شعلوا مد زو هخ یراقارج باصق
eهارد مسپ ب هرهروس نارفعز « قرهقاط لکلرب  

 ناو راکرو و رانروح ضابو صاخ هدنفرط تا كرلنو _

 درو لقاعاقو قطم « كەروح یو روا كروحو كەرو

 ورو .یگروج رشد ناتمعن هلو هحشراو هنشاب هناختحا مس ات . رارریشس :

 یتاکد افا بستحم ۰ ردراو یراناکد یجلاشوخ نوک انوک ۰ یجشاب . یجشآ
 . ردسوشراح رایجرمس « یرازاب رلیحنازاق  یسوشراج رایج را هحبنک

 .ردسواق یس هاب هنا ولوم یفرط لوص . رولیراو هنکوا هعلق ما نداروب

 . هناخ فافخ , هلبا هناخ جاربس . نرو تایم هدنشاب وشراح نوروا ات هاب .

 . ردک اب رازاب هراغابد . ردرارازاب قلماحدزا تیاغو رومعم « نشور یرازاب

 هدنکوا یسوبق هعلق یرازاب نودوا . ردفورعم هلضف كنسرارپ ناروا هارد
 # دم ۱ ۱



 : یبهمانتحایس یلجابلوا ۱۸۰

 مردهتسارم هللاهاخ برطم « هناخ عا خسطم بولوا هعاقو هعموص ددعتم

 یا فو تولزا یا هلاتشا یەک یزاع رفمج لاطب دس )
 ی ا تل و ارا ىع هراناح هدنورو ا ردناقشاع

 ۰ ردمضع هاکترابژ ندنغب دل وا هدو

 . .یتفم ندراام مر هدو ی فرق كنولاخ قرقو اس قرق بقانم

 .بولوا رمعم ةد رفرف ید قرف رد امضا مدق هضرا یور بولوا

 یعب ندهمروک یراق ۰ هجوقو شمشتب هنس هت هیودع هعلار رر یر یه

 .ردرلشعا ح ورماست دا رب ید فرق هدنشاب رفرف نکیاهتفگشان رکب زونه

 8 نوف) دعا یئالس هدنق رش تناح كن هب رەق / یب تانک برع

 ناردنلق ) هدنب رق هب رصیق کسا . ردنایشاتکب هناتسسا هدوب ( یسهکت ابا
 لا قاق ندنابشاتکب یارقف ددع جاقرب الع . ردعدق ناتا (یسهکت "

 . رلرینالفافک هلکن | كردبا سراب بولک هرهش هحبهاک . ردراو یرلناح

 ۷ و رس و ی یر هر
 هريس. ردراو ردرانیع تایح بآ هدنرلولحم همشچ كوج وکو همشج كوسب
 رابح وق ۰ یراهمشچیلارس اشاپ « یسهمشج یسوبق یک « یسهمشج لثم
 لماحدزا .ردراو راهی هجرازوبهح ادعامندرلنوب اهدو یسهمشچ یشاب
 هر انس راف دراز هاب را و نک فغا رد هد رخ

 ., .یراکیب (سنک) یوم كنسیژک ۱ كرلەمشج وب . ردیرارومشم لیس

 ۲ 1 وا عتصرب قاورو قار یکیزوکهنروط راکس وب . ریلک ندلحم نلشد

 1 كردیا یر ییا اس و غا هج بوقیچ ندلحم مان ( یمزک ) هدراکیپ وب
 ر 7 ردا اورا یراترامع كرس بودا نارج

 ا انعر اس کرک نا زامالغت) هدنسوق یاو : س یراناخ

 ۳ رک یا نوک ) .رد وق ناخرب ییتیعج تیا ( یاخناق) . رد لماحدزا تباق

 o . ردناخرب ا یکراک دا را نوزوا

 : ا 2 1 س هد كن هب مصق - یرازابویشراح .

 رهاوج حص رم تمیقیذ كنایند عیج کردراب جوق یرب ..ردراو یناتسدب



 ا

 ۱۷۹ هر رصیق ۱

 هداز یلد كيچ ) . ردیسانب كنهتسوا نانس رامعم هجوف بولوا یرلعماح
 رب یلهدانمرب كلام ههرثک تعاج هدنزو ۱ كتسوق یماویس ( یماح

 كنکلمرب ماندنوخآ ندنرانوناخ فلس كولم ( یماحمناخدنوخآ ) .ردعماح

 یجرطف) . ردهرزوا ترفو یتعاج « ردراو قراعو هسردم بولوا ییماح

 هدنسهتروا ( یماج یینوشروف) .ردابزعماح ییهرانم منصمر, ( یعماح هداز

 دما رر (یءاح ناولع )۰ ردعماحر نشور « راو ضوحر لناورداش

 جلقیجاح) ۰ (یماحراضوع یحاح) . ردسرق هعماح یلنوشروقو . ردیلهرانم
 یتعاج هلغلوا مقاو هدنبرف هناخعغاید ؛ ردراو یرامعو هسردم ( یماح

 در رمدوخوم یرامادتو او دما رو تا یف
 .ردهدنبرق یارس اشاپ روالد بولواعماحرب ارالد ءاشکلد ینوشروق ( عماح

 .رد وف قو ندشدلوا هدنابحیحاص . ردکنللج ناملس ( عماح ین

 ۰ هو ع یدسح هاد وف یک ( ییماح لوکوک )۰ ۰ (ییماح رلعابد 1

 یسا . ردد دحج عماج يج یار وج شاق قآ) . ردعماح ح رفماما

 ۰ زدز ومعم تاغ هلغملوا هدنابح

  + aدنوخآ هنزدم) .ردعنصم تاغ (نزاناطلس هنردم) .

 هدنحا ف ر كرام هل و ۰ رد دقیاتبو میدق زرط ( اخ 7

 : هردم < ردشل وا فا ومو رسفم تلا بوالاق مور ندید (هلاسب

 e ردهدنسوق ساویس ( ین هسردم یتفم ) < « ( جلف یحاح

 . راردیا ادا اهقح وهاک یفورح ج راخ بود کاخ هالا مظع

 ل ۷ 0 كÈآpPQRmRآسا

 وورق یو ضخ مه ررب هتلا هدعماح نه . رولو رانروک ثیدح لع

 . ردقوح ین هد ظفاحو نآرف ظفاح بولوا کد هقدلوا یلافطا"

 7 7 اوج هکردهناخ یولومرب ا یعور ندلالالج ) بش یراهکت

 الوم نیبآ هرک یا هدهتفه ۰ ردلام الام هلبرارا هقافو رقفو فراعم بابا

 تابح بآ رب هدنکوا یسواق هحعاب كانهناتسا وب . راردبا افصو عامس بولو

 e . راردیا شطع عقد ندنآ ناشیوردهلج . ردراو یس همشح



 ۱ سمت يلجالوا ۱۷۸۰

 ی  لکملا ۳ هدنمزآ 201 رودر ی س رهش لصا ش

uاو كوس یواح یهعلقرب هنهک شلدا ات هل دار  a 

 كس شوراوو . رار د ( یوص رارزک) هرم یسورپوک نوف قدا

 قا رطاراداب را( روا یراهاخ رومعم ناتو ینافوف  لتمو هرک ردق

 هونج یسود یک + , یموق یایو ۰ ردراو یسوق ددع شب ۰ . ردقبتع روس

 یرازاب نودوا . ربلیجا هقرش یسوق کوا راسا هدنبرق همکح . راردرظان

  یارس اشاپ بولوا هجوتم هلا یسوسق یرازاب تآ ۰ ردلایم هلاش یسوق
 هلا وص مظع قدنخو هداتش تقو . ردقدنخ فارطا روسو . ردهدنرق

 9 رکا ناتسو هنحا یقدنخ هدرامآ مابا بولوا بلر فل

 رولو
 یمام یتفم « همشج كوجوک < همش لو « یرارومشم ی رالحم : : #

 «یحورف < یجودوا ۰ هداز یحرطاق < یهباص 6 یلج قحسا 0 کا

 ء جلف یجاح < e ا نثسح « یرازاب یساووا هکع

 .. ردبرلهلحم راضوع یحاح ۰ راغاید ۰ ریساح

 ۱ ا ا ارز یل
 بآ هدنسهماس یراجاغآ توکس اجماج ردعساو ردق ینادیم درج ا
 ؛ 6 نارس اا سرک )۰ (ینارس اشاب زوالد ) . ردراو یرآهمشج تایح
 هداز لد كیچر ۽ (یفارس شواچ یلع ۰ او و

 . ( فارس
 کر دموج لا باشد لح ر (بلاطوا ن دمت یا عاج ) س یراعماح

 ۳ قوزومدمآ ندعو .رار د « عماج ولوا « دا اوفا را لبا سو

 اا هل وا یسهرانم ییماح یزاف كلم یهدراصحکن رکملاه هکر دراویمهرانمرب

  رسارس یعرح بولوا انب ریکراک .ردقوب عماج كویبو ےدق ندنوب هده رصبق
 یماج یضاقو : یبوق یحابوب هعماجوب ۰ ردنینم هلا یناطلس نوکن رسدیب
 «(ییماح شا هل ال ( . ردع دق دعم ( ییماح ناطلس ربما خسش ) ۰ ردیرق

 یسارزوناخ ناماسراعماح چ وا وب ( یماحاشابیحاح ) ؛ ( یعماج اشاپ نانع»



AU 

E 
۳ ۳ 

 هپ

  KK)یک یو نوک  IIE KOE KEIشک بوک یک نیک یک BIK اهم تماما

 تاک واعف ندننارادمکح یوما ندا تموکح هدماش هدا تا

 وک شم درمدا راد رت ییراترضح ( حارج نبا ةدیع) هارکسع كيب

 كهللا مصعتا ندساىع 1 ۷ یدرردتبا حنف یهعلقوب ًارهقو ًاربج

 ا هب هرصاسف ندنتشا یغیدل وا ناله هدنلا ی لوچ هد داد

 2 یسهدبزک كقوجیلس لآ ناک ندناهام راید هرکوص .ردراشملیا التسا
 نا فا اف قرأ ندرامور یهعلقوت ن دلا ءالع ناطلتس

 ناخ ناماس . زدشغا رر هدنلا نع لا ید ندر او شمع هراناوو

 ا ۰ یک یالآ رد اشاب كنعاحنس هبرصق هرز وا یر رحم

 اغا . رولوا یرکسع لیکم زون ش تام هل م رکسع كاا ۰ روا

 چوا هلبش رظآ قلهرآ کا رولوا یلصاح شوغ كس قرف یونس هنس

 ۱ .. ردّتنان فر رش هلیسس هاب ها زوش ۰ . رد وا ناسا ارز و لغوط

 یلضاخ شو رع كاس شا هدهس هنالام بولوا نادان و رومعم هلح یبحاوت

 « یردس هاش « یستح ۰ یانرهش * یارشالا سه  یعالسالا خسش .رولوا

 .راویارق و رادزدهعلق < یرامرتب یر هک له هاکرد « یر ادختک هاس

 ی سدح را هد وا ظ اش دارت ریس هب رصق هعلق لاکا :

 هرزوا تناتم هلرلشاط هدنسهثح لف یرلکلم مور هدنرزوا هتشیرب عفت

 نادانآ الاح اما .ردشعا رسمت هدایز اهد یدنمشناد لا هدمب . ردراشعا ام

 كيب زکس ندیرصیق یکسا زمکیدتبا فصو یخراتوب هبرصیق یی نالوا
 .ردیصح نصحر, دف راک ن مع هعلق و رورو نشر دعا ردق مدآ

 4 یراق یراق هدنیزوا TS اردو لم شد هک

 هرخذ هدرا ندوقو . ردراو یروص نالقرو نالبسرا رب هنا ناو

 .ردر هلبا تامکنو رپ « یادخب « یراد/یرب ندنحتفات . ردراو یرارابنا

 .. ردراو هناخ رو یتا آ هدننورد ردیاسح ین هناخ هجو حالس تالآ تاب

 .ندنسوق هعلقبولوا یسهلح وق چمق ۰ یسهلحم راحازاق ۰ یسهلحم هناخ الوم

 .رادزد . ردراو یرلناکد یهمزح هنهک < رار رو رراطع هحنقح هرشط

 . ردنادابآ هاب ا دلناورواشو هاب کوا كنسوق

 ۷۷ هب رصق

E. 



DEDEDE NOE NIE KDE NIE IENE RIESE یوم )یوم یو ™ ۲ جوک 

 .. مدلک ندنراقح هتشيا » كرهلیردنوک هبیروغ, ناطاس یرلهلک بولیدا لتق
 .بودبالتق یراحیاباناراو یروغ . یدناللو ربخ هد « هکتقو لوا رضاح

 .ندرصمهلرکسع كيب زویکیاو . یدردتیا نفد هدنجراخ برع باب هدرصم
 الع . یدتبا رارف هرصم قرهلوا مزهنم هداروا كرهلک هقاد جرم بوقبج

 نوسکو که د رلکک ناکرت .ردیلغیب هتشپ هتشپ هدقاد جرمیرلکک كرابرصم
 ځد یرلدسج كنساما نکرت هلا هلودلاءالع . رروط نیغ نيغ هدنسالباب

 . لدلك هنسهرق ( نوک ) بودک هبرغ بناج قرهقلاق نداروب . ردنوفدم
 :یفرطبرغ كنالبایوب .ردییوک ینمرایلاسبلکو یلطاموص ولوص« یل هاب .یلغاب
 هنسرق یزاغوب نامرکد كرهدک هبرغ بناج هني نداروب « ردیکاخ هیرصیق
 هبرغ بناج ید نداروب . ردییوک ینمرا رب یلریدو یلەناخ زویهب . كدلك
 هدنرصعمالسلاهیلع ایرکذ ترضحیسیناب كلبا . كدلك هنیرهش هبرصیقلردک
 .هدنفالخ رم ترضح تیاهن كره هرللا هح . رد ( شجرا) رصق
 .لوا .یدرولوا نک اس هدنوب هک ندنکیدتا میمرتو ریست ( لیقرخ) رصق

 اردو . یدیا نب نو رومعم هداز ندساوسو شعم هرصیق رانامز

 ` رم ترضح . یدبا ندنسهفناط مور ید یسه بولوا یرکسع لاثم

 ,مظعمرادرس ییرلت رضحدیلو نیا دلاخ بودبا حتف یسدقتاذلاب هنع هللایضر

 . یدیوق رکسع هنجارءهریدتنا حتف هدهبرمصیقهلرکسع كب ناسکس كردیا
 یهعلقلرهردنوکیصحمالدونج رصیق نابوط ینو . یدک ههنیدم رارکتدلاخو
 . یدردسا دیهش یتماسمتازع نالوا نصحتم هدنحا بور دتا هرصاح

 ر ندغاط یکهدنسهسک اكنەعلق نکیا كجەدبا التسا هلیمامت یهماقنکربد

 . راراربق یرافک هلج بولک هللا یراملع نوک لبن بولوا یهاظ رکسعمیظع
 كنرافادود هجهداس بوس وروک یو یرانا حاللس هدب را هت ال هارافگ

 کما رومعم یهبرصیقوب هدعب . ردراشلوا دص قرهلوا حورح فوط غاص

 رصق کان رد ا دابآ بارخ هرزوا لاح برسا تراسج هسک
 رکف كما البتسا یعالسا راد نوتب قرهلوا یرصبق مور یلغوا كلقرخ
 هریمعل روس هبیرصیق كرهدبا التسا یخد یبرلاروب بوشود هنیدساف

 ات او TLS ایا تا تا نیا وا ۰ و تا



a. اذ ۱ 

 ۱ ۷ ۵ ,شعصح

 eI NADE NDE )92 )< )یک NDE )یک NADER )یک )یک )یک )و۱

 ليج و . زلوا یراربخ ندنرلربرب هدرارن هلهولج هدالبایوت ر یی

 «ردق وب هدنسالباب راد لند یزابحنساباشخاو راه زا اکو تارت نال واهدبلاع

 نوع قانساقكم ۾ هل وا هدنسالباب لوک كرم گره مورضرا رکی

 ی> ۰ ردعسا و ٠ هلو < رارربو نابشن ندنابح ا ۳ یرلهراح

 لعاسآهاش یهاش نامز نار ۸ لوا لسن اطا س هدنګر ان رب یر , رو زوقطا

 یتاطلس رم )وداع ناظر یحاص هردقلاوذ لرد هر هننرزو)

 هدکدتا تراغو بم ورک و اكن کک نامع لا | لکی رحت كتىروع

 یهلودلاءالعوش » : ردوش یل هکر دشمردن وک رلهمان«یروغناطلس ناخ میاس

 هسقو زکیلکندنقح .روسدبا كلن زهر هدنرزوا مالسا رک اسعرم كرد اطض

 هناخ ماس پولوا ضبقنم هدکدریدتیا تئارق همان یروغ « مریلک ندنقح نی
 هب ردقلاود ید همانر و ۰ یدردنوک راها «لک كەسيا زر اه ودق ۱

 نا نکا دعا هاش س مهردنوکب وزاب هه ودلاءالع ناطلس یحاص

 ریدایچ ناخ میس . ردشملیا یدصت رخ دلرهد كيما دادما ردق

 یمرق كيب یعرکی نوسروک هن نکردیا كنج هبا لیعامسا هاش هدنسارګ
 . .كنهدقلاود كيلودلا الع كسب یمرک برر رصم یدنج لرا وات
 هلیرکسع مج ءاشو یرکسع ناکرت كبب یللاو یاولم ییاءو كنه ردقلاوخ

 داحود همازهنا هربق هریق قرهلا هبهتروا یرکسع كهاش میس يوا
 یرلی رصموناکرت هلج بوسا هقرطناخ ملسترصن میسن نکیا هدنددص كا

 ناح هنهز نارا هتم ددع سچ قحا لعامسا هاش كردرع ندغت نادند

 بودا حف یرب قلناریم و ددع ید كتمز نارا ناخ ملس ۰ یدلس ها

 یروع ناظاس رقم تولآ اوت ندرلمالس الا حش ا یدلک هتل ود رد.

 ماس ایوک هلودااءالع یک اح شعر هدک دلک ههب رع نوجا رفس هنیدزوا "

 نکیا هدامآ هلرکسع كيب زوب نوجاقلوا عنام هنسهمتک هنیرزوا رصمكناخ

 .نوسکوک ییاشاپ سابا ریزو هليا اشاپ نانس یشاوط یمظعا ریزو ناخ لاس

 ٠ ناس . رایدتا شاوصو كنج رب كويب هليا هلودلاءالع كرهردنوک هنمالیاب

Ll4ل ودلاءالع ناطلس تولوا رفظمو روصتم  Eهلیساعاو کب یو ردق  



VEیبهمانتحایس یلچایلوا  
 هصمج یوم یوم مج صمج وجوه و REK DUSK هصمص مصوب مج یو موم ی وجوه

 اورا هدر زح رصمیر ۰ ردشعا قلخ با یوق ینا هللا باج

 . ردیموق قالاقوب هدیرکید « یعاوقا نادوس یب راهرق نالوا هدنمکح كالم

 یراب باج ناه . زردا ربرحت لیصفتلا لع هدن راغ هدیراقالاقوب هللاءاشنا

 ۰. هليا رسم ماع ناعا هدسف رخا و مات تحاس هلند تح

 داردک هبرغ بناج هرکص ندکدتبا اشا هلزوک ینیرهش شعرمو
 جرا هدسامع ثللم ۰ كدلک هتسهصق ( هردقلاوذ صراق س ست نیک صراق )

 قاشاط هرق هدنغاحنس هکفاس یرکید ۰ یصراق مورضرا یر ۰ راو صراق

 هدنکاخ هرج ردصراق شعم و ,E ردهدلوا بارخ هکیصراق

 MT ردراو یسشاب یرح < 0

 قله یل ا رو . ردد روش تولوا یر ؟نش زوب نکس هلیووکسع یناتا

 یسهعلق ۰ رد راو یبسح 0 یرادرس یرجیک ۰ یریادختک هاس ۰ رداضف

 یشراح « ییماح هلرلهناخ هدنجما . ردانعر هعاق رب انب كنس هخالوط نده

 .ردهبصق رومعم یلوص تایح بآ «یلهحگابوغاب یفرطیناشآ . ردقوپ یرازابو
 لال نکردیک هغ بناح نداروب .ردین کروا لا یک | كنسلاها

 (شماقیراص ) قرهلاق هدزشرط ربیهبرق ( یهود ) كنی یحروکروهشم
 هدزداروب ۰ [۱] رددنک و دریم لهعابو لفاب . یدا ۲ لرم هدا وک

 . كدلک هنیراغاط یتا ( نوسکوک ) هلتکرح

 هيغل وم (تنوم هيب ) اتنومابپ ندرامولیل ناهجراودو ندراحورب ناحایس
 یور هررزوا یراحبح لوق كنسرافنعم یرلباتک فارغوج و رونیمیمالطا

 [۲ «یدشلزابهسانلاب هدنانداج هکر دراورامبظع هوک ددعقرقزوب هاجهدضرا ۰

 و ر كا لج کب شرف ره حد یا یا نوک وو

 هکر دقالباب ولوارب هل وا . ردهدنامرد ناور هدد دب کر هلب وا

 تعسو تاناوح كب زوب هرک زوو مدا كس زو هک ییا نوا دا

 -یوب هګ هلیراقلخ یرلتلاا شعرمو هبنوق . راردما نارودو ناربس هرزوا

 ]١[ ردکعد رپش دنک .

 ]  ]۲یدشعا ناس هدنسهفیص یو ف ت ۹ كنيات دلح .

 کد ی هم فن یه فا

 زن



 ۱۷۳ . ناعرت ناسل

 تلاه ماه : یکوش ۰. ندشلس قو دا ۰.

 اکب هدم اد ¢ قالزاد ماد ۰ ثحا 6 یدنح 6 یدقراش

 اکب هدرداج قدا ریش صاقم یدلوایرپش
 -تاصتالآ < ردهداوروه,نغ ل راش لقغو لس : قاشوا« كد یاوا

 هجروقزیت  رارجما هوهقرلکءرهشی رک نک نالغواه كسریدیممههزکب
 .ندر, كک هیلهد کلب ۰ یلیچوش + كدینهب ۰ یشکیکنوکیوا
 .ندرقازواهدزوکهکلب-  یرادموش  كسرابنه مذا كسمرابوا

 كلر ۰ موشرط ك ١ ا
 لو یدلکهع رکف هسا داهل یز قاخ

 ر الا یدکرب 3 هلهد 3 لهاط ۰ مرعل رب رب دغللح ۱

 هادم یدلک هرب رب ترک یادش هروب رداسوا

 هلوط . نکین رابوک ۰ شارط « كازق لاشو قوج « تام موچ
 نعز یزاترغزكجوک . نعز ! رانالغوا لاشوا تعاج هلم
 0 قلاص تبا لاشاه < . مدانوا < لا

 نی كیوکزویوا مدنالراوب دنبوژاب
 .نامحرت ییراناسل كنبرلرب یرب ۰ ردراو یراهحهل بیرغ هچآ اهد ككراتوب

 « لوغوب « لوفم . ردیحیصف كا یلوقهجماتفچ كانبراهبعش كرت . رارالک | هليا
 ۰« یراغون « ازاحن رانا ء قوموق ۰ ی زا « ناتسغاد « كدشه « قازوق.كرت

 ۰« قادراب + قادباسه « یاغون قادبش . یاغون سبک < یاغونولوا  تیموروا

 .یخد تاع لآ ناکروت . راردداناتو كر په ماوقا قوج رب یک مرق
 . هدنساروام وقسم هللا خو یاطخ  نيح ینه یرانات قالاق اما . ردندرلن |

 .یبا نوا . راردراتات رب هقشب موقو ندا دادتما هحنراو هنابند قلک اراق

 ..یبراربیرب هکددراو یراناسل ددع کیا نوا بولوا یراهاش یی ( یماط)

 " هلیلارق وقسم . ردراجوم یالا رب شعوط یناهج ؛ رارزک قر«بمالکا
 ..هدضرا یور . ردراشلوا راز ندموق عاملفو یمهفن اط قازوف هرومغف



VYیمهمانتحایس لج ابلوا ˆ  

 نلتوا ۰ یافت ۰ كص . هنا ٠ کیه ۰ ساوب هللا

 ۱ TS ی a خج
 رود تاکوا « همقیجراد « اناورا « یلراجآ -؟  كدبا دیرجمناق

 ایا هک ویو یک هلدیا هدهون
 ۱ ۳ یشپ هشاول . موک . هناغیلب یراق

 ۱ e ا ثکا ككا ٠ هربنسردکیمرت
 E «ماح ۰ هدیشآ ۰ .هنزوام . مدکح : افورخز : ناوسنو تا يانا

 ۲ 4 راوح « ناز لدلد « راز ناح <« ماسوس ٤ مافک ناخلک < تماحت

 ۱ . یدنود . یدنوه ناحوه ۰ اشسا ۰ a « اموه-

 3 مرا ۰ را د ی یا تا
 ۲ ۱ . اقراو ه هنن < ناخوس « ناهد « هوا ۰ هجران:

 1 زا 2 : آوا « رو « ات س ناکرتنارک اح یاسا

 . نامرهف « دوهف ۰ راصد

 ۰ توقروف « قادو شید < بلآ ۰ هاشا : :د او و لار “یاسا

 ىلا ,نادص ء دوزوم < دنع ۰ دز ۰ نیدالصم < بلآ او

 ۰ قآ < لب ود ۰ ناف د هب ردقلاوذ : -- ناعرت لئاف یا

 0 « یه ۰ قجاووب ۰ كلمود ۰ یلداخ ۰ یناولب ۰ لبام ۰ لنوق
 .رانوروط ۰ رلهدد ۰ رایحوآ ۰ یلراشوآ

 یراس هدنمارآ کیروید هی کیرع بوناوا دعرالیق لدكی هلمح رلنوب ۱

 : تاحالطصا رتاس . رارالباب هدنغاط یی

 ؟ یمکیک یدهوم ۰ تاله < قوتود . یسرکگ ۰. هرغ یللاب

 ك کاو. . تملخ ۰ قاود ۰ بارش . بوقرام
 یراشهدک ارق ۰ راتزودنالجتآ زنی ۰ مدلکنوج ۰ یدیحنووابمغراب
 یلرهشهدهرشط رکلودپایهیوش هرکوب . مدهجوق یدیغآ منراق

 ؟یمهلدمیسهلههلناوآ یشان ؟قاشوایمکمسج هغامربا ۰ ریدهدلوروهیسمرکک ˆ

 هلدیمرش هلیوسهلمدا كکيدملسس نالغواكسبمرربکهیوص رارجما بارش

Eren i 
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 YN ناکرت نان

 هک NEE IE NIE NM NOES یو NIE DDE SDE NEDE )یوک KDE NIE NEK BIE و نوصک و هک هصص

 دن دم ندارم كنو یک تل ما ۰ ردعا مس تا نامرکذ

 هورذات كنو ۰ ردراو دل هک قالباب هدندناحرب ریش ۰ راردنا ءوصو

 ( لوک هرف ) هتمسا ۰ ردلاشم ه رم بوک ردراو میفع شضوحر هدنسالعا

 جره صرب مظع هدنس رف لوك درو ۰ ردهدرب تنعاشس چوا شعم ۰ رارد

 (هیج ج ) هدعدق نامز . ردعدا زو ردرود اضیعو "الوط ابوک . ردراو

 یسوماج ۰ یو ینویوق كیب شمت هدنسالباب نسکوکو هدرلالپیوب كرصق
 | « هضوحوب قدوس بوعاص یراناویحوب لنابوج هلح . شا راو یریغصو
 یهدشعس ندلو راک ع ضاس ندا ر كلتعاس ج وا نا رارکود

 هقلخ هل نداروب و ؛ رولوکود هراضوح بود هنیاربس ( همیج مج )
 3 هدننا بول وا جج هدنخعم ید یە : 8 شمرو وا لد شلات

 هناراد هل وا ( مج ج رص قوب ۰ ؟:شمرولوا لد ینا دوس همدنور

 شع ۳9 لا هسرلن و وف ههو هنمزاویربغو هنخبلطم ۵ سه زور کشعا اف

 رومعمهلوا شعصوب هدننامز كنا ..! شمرونلوا ج رخ زوط کوب رطاق
 همادر بو ارخص هماطندماط سورخ هنح وارکید ندنحوار ر کما

 . ق ەدق رش رېشوب . شعا نزم رهشر, رومعم هنم الاح . شمژالوا راقرک

 هسا ردراو یرا زهر هدارخوا . ردبسارح ناتسلا ید
 هدیضارا کهدنرزوا یجشریو هنب هح كباتنبعو شعم . رارید ( وص قآ)

 هدنسهرآ . ردیاتبع یرکید فرط ۰ شعرص قرطرب كرم بولوا لصاح
 راغاطو . ردالاب هوکرب یهتنم هنافرع لج ات هليا هلساس ۰ ردرلو ضاق مش

 اراک ےل یکیرلیدنک - ناناسل . ردنک اس سوف نروح هدرهدلبو

 موفوب زیرا هرزوا ناسل عون ییا نوا رلکر نوت . ردهک ندن رللا 8

 قوحاس ۰ یینوبق قآ « یدنمشناد بودیا ج ورخ ندرپلا ءاروام ادا

 الایتسایراید ررب یر یه بوصاب مدق هتیرازادد موروت یرآ ۰ شنا هاب رامات

 هردقرفتمندهجراتات یناسلناکرتوب .ردراو یرلهحهل نوک انوک .ردراشملیا

 ...چ وا .. ییا .رب هلهجو زمکیدلس یرلباسح - نگر ناسل نامرد

 : رونلوا رر ینآ هجورپ یراحالطصا رتاساما . رد



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۷۰

 - .هتسهعلق طایمسوت بودا لع یتسیدنک هلبا ولغ لوق ند اندو تنخ کیا
 كطامبس بووا موحم كردي ناو ءآ ندنسهصغو مت . رایدتبا ین
 2 : هلع هللا هجر < ا هدىلاع هقرب هدنحا یرلعا تود

 .هنف رطا شع سم هرجا رل هر 1 نادانا و روم ه ع بناح هس ندارو

 هد نعراح فرش حجح هلفاصوا اور . أ دلک هنسهعلق ( یس بن اردک

 - كدلک هتیرهش ( شعم ) كردیک هب فارغ بونج نداروب . ردروطسم
 .ضع هدهعفدو هدسلا روطسم هد صداح جح یلاوحاو فاصوا كناروب

 یو : یدلزاب ریز هجورپ ید من دیتا فوقو تیک ها لاوحا

 كنمباطع رهش شع سا هدر یبدل وا رلعا الاح و هدنس هلیق بل اح كشع سہ

 .ترضح کرداوا ینارخ بمس .ردهاط ی ات ران | الاح «ردراو یراز هارخ

Eنمز رصیقاآ » بودا حتف ییارش سدق لوک تا الا ا . 

 .هلادسا راوسلدلد ترضحو نیدحوم تازغ كس جاقرب ود « ؟ هلوا هڪ

 . م ) نالوا یرصق شعم بولک یرضوطهشعمو هبات نیعو هبلح هليا یلع
 ءرردن وک هلا( دادقم ن دوسا)) قرهژاب همانرب هنسلاها شعم هلا ( همیج
 نی زکرابراح الات ؛مالسلا هیلعدحم یلوسر اینا لازالوا ه:ردوشییأم كنەمائ
 .میلست یهعلق بودیا لوق ینیمنید هدقدلوب لوصو نمهمانوب نالوا ندنقرط

 لاحرد هدقدنلوا تئارق درصق همان . هزکسهیملبا لوق جارخو . زکسهدا

 .یسا ندس-و . رردا رارف هنغاطربش بوقارب یلاخ یرهش یوق شعص

 بول وا یحاصشعص هل و دل اءالع نده ردقلاوذ ل | هدمب بولوا با ا عم

 .هدننماد لج هدننایم كنیدا وزب كنەعلقو کید روس« جهدنا لردنارومعم ی ر

 دلج ه ردرواعسم هد نم دلج جح وا تان کود اهل مانعی نعوا)

 ...ودرپ هاکجرفت هرازبد(یفابراکیب ) هنمسا «رولواناور هبراج ناعربهرهشوب
 ۱ کس قورق ق دنا < را رب هل ولج هدارو یراعم بارا هح كرهش

 رکیدرب ندقرط ینوک یلالاهدنناج هلق كرش .رریدنود ققد بایسآ ددع
 .Ey رر ن اد جا نوا تودا نابرح هرس یاد یک

 .کهدنمرح یباج هلودلاءالع هدنجما رېن ۰ ردفقو هلج نهرکد زوک ترد
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۱۹ ag ae 
  96۱926 BIE BIEBER DIE)کیک ۱92 326۱9256

 غاب كنسیزوصا هبطالم یسارو كنغاط روموک یهدنلیاح كرېشوب . راو
 قوسوناخ مام 6 یرلعماح ددعنم . رددنع) ندنارف رپ هدرهشو . . ردسرا

 ( قرەقلاق ندارو . ردهصقرت رومعم ¢ راو ساک [۱] ( روصتمن

 ۰ ها دلک هنسهعلق-
. 

 یتاع ىد روت وسا ندبسو تعفر زالو هدلوناتس ىلثم كننرلرلد

 ثراحملا ن هنومح ن روصنم یسناب كلبا - روصنم نصح فاصوا

 هاوفا . ردشعد یسهعلف روصنم ینعع ( روصنم نصح ) هلغلوا ىصاملا

 قلیشابوص هدنک اځ نتعیم .رارد (روصتم نسح) یرالوا ا

 هدنراب و 1 رومعم نالوا زواحتم ییهراب شعب . رداضق قلها یللا زوو-

 یان ۰ یسح ۰ یرادرس یرحک < ۰ یر ادختک . رولوا نک اس راناکروت

 یرادزد هعلق . روروطوا هدشعص یبقو یقه ام. ردراو یرادحای.

 هطامس رش هدننسغ تاح كتارف ره یسهعلق نکل . ردراو یارفنو

 ریمعت یهعلقوب كنیدعما دم نن ناور ندرابوما . ردشلوا عقاو بيرق
 e كوج وک هجرک .ردراو روطسم خشرات هدروسرتاد هنکیدتسا ممرتو

 بوروس هارو یمدا | یرلکح دنا ین یسافلخ ر صم ندشدلوا بعصتاغ ام١

 نصف بوت كر تارفو . ردمدنلاش قبوض كوك . ىدا سا
 . رلردبرق هبهعلق هدوص او . رشود هنتهج.

 .رداتمهی ةعلقرب انب كنس «هدیرودم لکش س روصنمنصح ةعلق لاکشا
 « هناخددع قرق هدهعلق نورد . ردراو یراشاط لقیصمو الح ضاسو هابس-

 رومعمیطابر یعاشا .ردراو یراب وط یرادقم همافک هلبا هناخ هجو عماحرب

 تفو هرهشو راله طالمو هنهمطالم یتلخ روشو . ردنبوش رہ

 . راو یعاط ا هدامهشام ارز . ررلک بوراو نکد هرهط

 .ردلزنم کرکرب هسیا شعم لزنم ییا ( باتنیع ) هدنسونج برغ بئاح
 ىکا رم (لشفالا تالار ٠ لدلك هتل (طاسین) یراق ى

 .ردينطو كموح صاياب تعفر رومشم عاش ۰ رد ( ناع یدا ) یسلاها ]1[

 :رویدبا تلالد هنکیدوس هلسهدایز یاع یدا كناباب ید ییوخ



 یمسهمانتحایس یلجایلوا ۱3۸
RIEنوک < و26 یک یصک نووک یو نوک  IED 

 زودو عساو . ردقلیشابوص هدنک اخ یتا هیطالم هدنسرغ بناج كنارف
TIEN: 

 بو هفرطوشراق هلا e ندا .ردقوح یسهجابو غاب بولوا هدربرب

 . قدلوا لصاو هسهصق ( كمرح )

 یر تولوا هدف تر راد یساروب  كیمرج ےدق هج

 دمها كلم هدنو . ردانعر رهشر رلرد یحد كبمرح یهحلا ندشدلوا

 هاشان ورس یرهشو بولوانامهم هنسهناخ (دحهدق) یسادختک كنمدفااشاو

 هلراهحاب « نیزمو رومعم هدنرانک یسقرش بناج كنارفرهن . كدلبا عورش
 . (۲۳۹ع۰) یصاخ كنکب . ردبتخت یب قاحنس بولوا یواح یرلوا طاح
 یسکب یالا هجورآ . ردراو شاغر (۱۰۵) ۰ یراع )۰ ردە ا

 نداروب .ردراو یرادرسو یر ادختک . رداضق قلا یللا زو . ردراو

 هنسهبصق (شوکنوج) هدنک اخ رکب رادو هدنبرق كيمرج رهش هنب هتکرح
 هدنرانکیرهن تارفو هدنک اخرکب اراد :لدلک هنسهصق ( یهیدع)ندنا و

 بوک هنیرهش ( رکرک) هليا تارف رهن هني نداروب . ردهبصق یلجناب..یلغاب
 (تارفص) اردک هرغ بناح هلراقفر لتا تلاص ددع یللا ید ندنآ
 ( وسکوک) . ردهلودلا ءالع ناطلس ندناماکرت لآ یسناب كدلك هنسهعلق
 یر یناهج یسەیراج راہااو یسهجنابو غاب کردی رهشرپ بیرق هنیره
 (هروس) بیرق هزارفص ندنناح « زمکس هغرق » بوقلاق ندارو . ردشمتا
 قوس « ییماحو « ناخ ۰ عماج « یلهحنابو غاب ردق كيب ۰ كدلك هنس هصق
 .ردقلشاب وص هدنک اخ هطالم . ردهصقرب نیربش ا او لمح

 عیج . ردناوارف یناور بآ ندنیدلوا عقاو هدنتماد یعاط روم 0 ریش

 بناح بودا اوراو یتس یرلوص یغاط روموک یراناتسو كشمو هضور
 ندنآ .رددس ندنارف رهشو اما . رارولکود هتارف رهن كردبا نابرح هقرش
 هدنلیذ یعاط یلروموک هدوب . كدلک هنسهبصق ( هتخاک) قرهقج هلامش بناح

 هردسهف اطناکروت بهیسلاها .ردهصقر یلەناخ میدق زرط < یلهحاب «یلعاب

 . رداضق فیرش قلها یللا زوب . ردیسشاب وص كنساشاپ ةبطالم یراک اح
 یراک احیکیرب اد ۵ یرادرس .راردعطم تاغ هه رهطم تعلرش یتلخ
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 ۱۷ سیلاب 1

 DIE NIE فو فضا 4 م-آ دف افشا فا DIE IIE DIE KIM آتش KITE ما هضم )مهم مپ

 یصاخ كنیکب ردت یی قاحنس هدنک اخ یلاا هفروا تولوا نسل

 یالآ . رد (۱۵۶) یراع (۱:۰) یتماعزو بولوا ها ( ٩۰۰۰۰۰ )ا

 قله یللازوب .ردراو یرارکسع شا ه رف زوزکسو یسُمابیرح ی ۱ 1

 یسهعلق . رزدراو ینارفنو یرادزد «یرادرس«یرب نت ردنناسآ یاضق 1

 زارب هدنقو ۍتیدلبقاب هجیلتقد هدهسرونلوا نظ یک ع برم لکشو انب شاط
 ندلمو هدادفب یرلراح باحو ماش . ردانعر . زالیر وین وا یالوط

 هب ( اهور نس) بارخ ةملق نداروب . ردرلرپ یتاتب نابرع . راردیا روبع
 هدنوب بودیا انب یارو لوا نددورع ( اهور) ندبا اسب یهفروا . كدلك ۱

 .زدشفلوا بیات هليا اهور نس نوا شدنلوا نفد هارد لا ۱ ٩
 هدنف رطقرش کردراو اتم دوم قار ا ربع هدارو - اج رغ دوم ۱

 تئارق ی بولک ناحایسو فراعم بابرا عب بولوا یربع طخ هنوکرب
 ندرصم .رارلوس یشدلوا یعخ كمالساا هباع ساردا ترضحو . رلردبا

 یتیدلوا سیردا طخو شا تئارفیطخ و بولک یفراعم بابرا یع موق "

 نکیا ربذرب ملفع شقلوا انب لوا ندنافوط یساروب . ردشملیا قیقحت

 طخ هراغم موقو هطیابق موقو دوم موق الاح . شلوا بارخ یرلةرکوص
 . راردا نورد ها بودا رظن هدومع نالوا نیم هلا ماسلا هیلع سبردا

 هتمایق زوران هدایندوبو . رارید ردراو ماع زنک قرق هددالآ بارخ ررشوب
 راربح هبراغم ماوقا هد ردروطسم هددوعوب هسیا قجهلوا عقاو رله زدق
 براز رهن ) . ردهعلق ےدقو یدادش دانلا یوقو بعص یسهملق . رارکچ

 .ردراو یوص لات تابخب با رولوا بصنم ههلجد هدسد هعاقو ( رغصا

 ندا هرصاح یا ید یهعاقوب لداع نب فرشالا كالا هدنرات ۷۹

 رکسع لاثم ابرد حتفلا دعب نوجا ییدشا حتف هلراتحز قوج. هرکوص
 دحام: ام یم ءاج .ردهعلقفقح هلو ارام اما ردها مدهمم بوروشوا

 هدندارواو هک رهون هن ندارو . زدقجهبصقر یواح یرصتخ قاوساو

 یسهبصق قیاق هرق هلنکرح هبرغ بناج ندکرهویس بویمتک هنیراکیپ ىلع
 رهن رکرک ۰ لدلک م ( رکرک) بوک ینارف هلا یک نداروب . كدلك هنازنم



YAیم همانتخابس یلحایلوا ۰  

 هنری ىل . ردراو یراتارفو یرادزد دادلک ( هنس هعلقرد )

 م كدلك هتسهعلق ( هدح ) هات رقن ندارو . ردراو هد ( یرهشرد ) رب

 "اما « ردقحهصق هک راو هدام یردنب هدج هلا همرکم کم ید هدحرب

 وومعم ےک اب انعو O E هدنسع تناح كنارف رم هدقارع هدح وب

 دلو .N ردراو یرلبش دیک هبدعمو یار هعلق و یرادزد . ردهعلقرم

 .ندنرابوا نابع ناما یب هليا لوج هغ بناج هن بویما روع یدایم
 كتارف ره هعلقو . كدلک هنسهعلق ( هشدح ) كردبا رو هلششخو قوخ

Eیسهعب را بناح 0 ودشعلوا ا ندشاط قردلوا نان تاغ هدنسهروآ  

 .هنسهبصق (بالج) لرد هلبالوج هنناج لامش ندن آ١ ردطاح هليا تارف ره
 .. ردهبصق رومعم هداوج لەتاو غاب یلەناخ كيب هدنک اخ هفروا . كدلک

 تبنم یسضاراو فیطل یساوهو بآ . رولوا لصاح هلترک رپ هدنرلارق

 .ینایسا جافرو یاکدجاقربو یماجو ناخ,یدجاسمو عماوج ۰ ردرادلوصحم و

 ۱ تراب ؛هداروت ودمار یرکد فص و نواه صاخ نصل كرشود . ردراو

 .ردنوفدمهدهق رهن و دفمر ؛راو هرس سدق «یراصن الا راح ترضح خمشلآ

 . لوا . مدتنا تراز یراصنالا ر اعر هدنجراخ یسه ردنکسا رصم یقحواما

 .یءدیالجوباما .ردروطسم هلی رات هدنسهبتع یسهکتو عماج .ردنبزک باح
 هلامش بناج قرهقلاق ندبالج هدعب مروسملیب یغیدلوا مک یراصنالا رباج

 . .  ندیهاشداپ فرط كنکب . ردیتحت یب قاجنس . كدلك هنسملق ( كرءویس)
 . رد (ع) یتماعز جیاقو (۱۲۳ ) یرامت . رد ها ( ۲۱۳۰۳ ) یصاخ

 زوکیا كم هلبرکسع كنکیو ی رانل هبج . ردراو یسشاب یرحو کب یالا

 یرادرسیرحکی ویرب ادختک . رداضق ها یللا زو . رولوا رکسع حاسم

 یراتکمو یراماخو ناخو ینتفمو ینما یسادوو رکب رایدو یسحو

 .هنللزنم یزاغو نام کو اکر :ندارو . ردراو یرازابو وشراح نینعو

 .ندارو . ردزافو براص هدر ی هر رکیراتد كدا لوزت

 ۱ | ز قدلوا لصاو هتسملق ( هحر) اردنا روح

 .دورع یسناب . ردشعوا همست ( هحر) قرءلوا طاغ ندناهر رد
۳ E ۳3۳ ۳ OTD 
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 سیلاب ۷19
NUDES ادم مانع 

 ۰ شمراو ینارق نب نم و رومعم هدنرانک یراهعر رک ندنارف رهن ا

 4نسهصق ربک هفاصر قرهقلاق ندارو ۰ ردشلوا تا رخ نددالوناح

 هدقدل وان وعاط هدماش . ردناوسع ن كلملادع تن ماشه یسناب كالا لدلك

 .یدلداتکم هل.هاکرخ و هم هدناتسل وجو بودا رارف ندنوعاط ماشهو

 هلراحهسدنه ندشیدلوایلوص . یدتبا ظح ندنساوهو ندنراکشو لازخب

 بناحوندنرب ىلاع كا كنارفرن قرهلآ عافترا هرزوا نیمز بوذا هرواشم

 يا هرللح یبدسا لزنت كنارفو «یدردتا دس مظع فیصر رر ندقرش

 تارف لاثم ارد هرالم نالوا یهاکرخو همخ بوروشوا داغرا مدا كس زو "

 روح وا هرزوا یاسح (فصر») طفل تابلمع و ۰ يدر.دتیا نایرج رھن

EEهمسا بودا دان ررش ر هتنبمژ یسهمخ ندشدلوا ما  

 مانا روم اما ردهفاسم كلنوكرب لماک ندنارف . رلیدید هفاصر بوحکنآ

 ندربجالوق یللا قرق یسلاها رار هح بودیا ولم هللا بارتو لمر ینیصرو»
 رامع ردقلوا هلفلوا هسباب ضرارب الاح . رردبا شطع عفد بوراقیج وص
 ندن وعاط مد رهشو مادشه . ودشلوا ناو بارخ ید یهو کک
 . ردیتراز نابرع « راو یسهق ردشلدا نفد هدلمو ندنغیدلوا موحیح

 رهہشرب كعدف نامز هدنحشا ارج عساو هدلک هنع دق رهش e )ندنآ

 . راو یناکد چاقرب و یمامحو ناخ « یماج . ردهصقر بار > هلاق ندنمظع

 ینیدشیراق هنارف كنبرهن روباخ هدنرانک یر تارف هدنبرف هقر هدهریزا
 .هردنعل اسار یم كرواخر مو .ردهدنف رش بناح كره تارف . ردهدلح

 هب ونح قرش قرهقلاق ندارو . رولوا بصنم هنارف هداروت بوقىح نداروا

 هدع دق نامر : و ماش « لدلک هنس هعلق ( هناع ( نودک قو

 كنسايقشا نابرع الاح . شا میظع رهش رونلوا یر هلیرلهعرت یرهن تارق

 یسهعلق هدنسهرزح هلحدو تارف . ردشلوا بارخ ندنسیدعتو موج

 ندنارفره هارو .ردشلدبا انب ندشاط قرهلوا لکشلا می هرزوا هتشيرپ

 .ردشلوا لطعمو ولع هللا بارو لمر یدمش طقف شک رولک هعرترب

 هقرش بناج ندنآ . رارریتک یراپوط ماش بولک میظع نابراک هیاروب



HIKED ¥حصج ص صمممج مج یج یمج صمم ی مج ممج یمج  

 ي ودلوا ی یناعع ادا قائ یلعوا هدعب ا 1 بول

 1 كتمهعلق عج وب . نیغمأت ناما ! هدا دوم ا حا ىلا ا هللا

 ٩ اا . رددقم ضرا هحرک لغو ۴ اب یکم ترار
 -  هیواعم هليا ىلع ترضح هکردوب یپس كنيرهلوا نوفدم كنيزک با هدلح
 "مارک با كبح ندنیفرط بودیا میظع كنج هدناباقم یسهملق رعجوپ
 یارحوا الاح بولوا دیهش ناعبات عبو راصنا و نرحاهمو هئص بابراو

 زو هج هل رلباق هدفرطیه .ردراو یرارانم كنس . یرارونم ربق هدربعج

 1 ۰ ییاط متاح نب ریشب : یرانالوا مولعم هجیاشاب . ردراکشا راونارب دقارع

 نب لیعامنا ۰ بلاط یا نبا ليقع نب نیدلا نیز « ریز ترضح نی یسوم
 انعام ندرانوب . ردیردبع نت قرب طاص < لات ن نالا سا رس هغر
 تا نوچ راع رش ود بودا تراز یرانواما ردن وفدم مار ک هبا هڪ

 بوک هقرط ربعج یشراق هلرام رک او هب بودبا توالت نآ رق هرزوا

 شا بودنا رومع اکا بلح یر هلبا یک هن ندنآ . ودنا تخارتسا

 . لدلك هنس هبصق ( سیلاب ) هرجا ناتسلوچ هبرع
 تاذرب مان ( سیلاب ) یریزو قناود رفعج [۱] - سیلاب هبصقفاصوا

 قاجنس یتابا بلح ۰ ردهداوچ هدنفرط برغ كنيرهن تارف . ردشمتا انب
 . ردە (۲۲۰۰۰۰۱) هرزوا یناطلس نوناف یصاخ تک ردت یب

 ریسکب یالآ ؛ یسشاب یرج . ردراو یرام (0۷) « ( ۱٤ ) یماعز

 .یرلول هجو یرکسع كنب هدرفس نبح كسلاب وب یسهملق هقر .ردراو

 1 . ۍرادرس یرجکی . یرب ادختک اس . رولوا یرکسع جیلق شهلا كيب
 ۳ هل لب اج یراوا ۰ ردراو یسخاف قلهفا یللا زو اما . ردقو
 . . ,یسهعلق هقر . ردراو یرصتخ قوسو مام « ناخ « عماح « ردروتسم

 لاما . ردسرق یخد هلو هقر . ردلوحو هدنلزنم قلقانوقر هدنقرش كسلابوب

 1 شعا ردت رهش لغا ترد نادا و رومعم هدنرصع یرلاغوا دالوب ناج
ATهیدرازهارخرب هدننونح كن هنکسم سلب لصا هرد(هتگیم) نسا دش  
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 ربعح 1۳ \

DDE NEDE (9 و( NDEI 9 ( کوک (96 RIDE NEI SDE SDE NDE DDE KDE NEDE وکیوم 

 یرزو ما ههرسود یدبع كلرذنم كلم س هب رسود ریعح هعاق. فاص وا ۱

 ماع ما كلم كلام یربثق رفعح هدعل ٠ ردشعا تمه هتساشنا ادا « یماتح

 شع ها ممرت و سمعت هرزوا تناتمو ماکحیتسا هالا هباق یهعلق و بولوا

 هحنسوش كلارا هدیظفل رفعحو هلتمسن هنمات كن[ ندشدلوا فرتم هبس

 قوحلس كوام ندن | . رابدید ( یسهسلق ربعج ) كردبا لیدبت ء ( روج )»
 دارکا هآردىا لاق ور رو لادحو كانح هدا ید بودا هرصاحم یهعلقوت

 داردبا لاقتنا هک وام هع هد . یدنبا طض هلبا جو ربق ندا
 ناملسبودبحتف هلبا حاص لس ناطلس ندنلا یرصم *یروع هدنشراا ۴١

 ء رداضق قلها ی لا زو و قلهداو وو هدنک اخ لاا هور هرزوآ یر رحت ناخ

 یسهناخهبج یرادقم هاك < ردراو فا ھل هعلفو یرادزد . ردلصاح ی ام

 هلغلوا عقاو هرزرا هار هاش ردیک هیلح ۰ لصوم « نیدزام ی وات و

 بنهم لی زفرت شمکجرمم هناا جوا هدنفرط قرش كنبره تارف . ردنادابآ

 ۍرلورابو جرب شلل وا مقاو هعالوط لهسندع م لکش « انس كنس هرزوا اق

 < ردلکد مولعم یعرج ردام اراد . ردهعلق ر زسقدنخ ر ناتم تاغ

 قوم ا لاخ ددع قرف هدهملق نورد : نازفو ا ردکخ یک انف

 هتارف غاشا هرجا رلاقو یرصتخم عماحرب یرارابنا لالغو یرلهناخ تارف
 یعاشا اما . ردقو انن راثا هدهعلق نورد . ردراو یرالو وص یلسا "

 قوسو ماجو ناخ . یماح . ردراو یسهیصق رب رصتخح و دم هدر لحاس

 تود احاح . ردقو یسهمظعم ها یک نالف ترا اما. ردراو یرصتخ

 ناملس هاکت راز ) هدسد هعاقو « ی یسلاها هله ردقوح یرلهحاج

 کک لوغوطرا ندنماظع دادجا كاع 2 تاذو . ردراو ( هاش

 ریعجوت نکریلک هقوجاس لا هليا عولط ندناهام راد هکردهاش ناماس یردب
 هدکدتبا باجشا لسغ ههاش ناملسو شا ثکم هلیعابتا هج هدنیید یس هعلخ
 لیذ یتیرش سفت بولوا قرض ةلارصاب نکردیا لغ هدنجما یرهن تارق

 راو شاخ کتار یارو الج . دعلدنا نفد هدززآ هک

 هتدلا ءالع ناطاس بواب رغوط یرغوط سوط لوغوطرا یلغوا ندن)
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 یسهمانتحایس یلچایلوا ۱۹۲

 هناطلسوب و . راردپا راتعا هتیرب هللاب مق هسروروا لا هنیراوید بود
 رروطوا هداحو هدنابح هرز وا هداحسرت یلصا كن رلهع د ( یناح ی )

 (هقر) لردک تعاس (۱۸) لوچ هب هلبق بناج ندنآ . ردندنغیدروطوا یک

 . هدلک هتسهعلق

 تا ر و یساروب -- هفر هعلو م.دق تو فاصوا

 یتلاا هفر هرزوا یرب رحم ناخ ناملس : رانا اطا 1۹ ملس ی

 بارخ ندننسد یسارشاو ابقشا ناکروت هدمایا دهملا برق تولوا ی

 تارف هدلوح هعلقو . ردشعلوا ذاخحتا تحت هفروا نوحما یتلابا هقر بولوا

 - ردمظع هملق رز ةدنرزوا تبر برف ؛هطسو هر رح یهدنندرا هلجدو

 تنترام نامز . زالاق مدآ رب هدزوع « رالشق ناعروتو نابرع هدنجا اما

  رتس یدنک یرلهحاب تودو یرلغاب . ردیهایو ها الاح یارخ ران آ

 - رب رب و ردک همدآ یر و ام رولوا تار د ایدی

 دن و . ردهدنسقرش بناح كلوب دادغ بول وا مظع رهش هدعدق نامز

 یساشابهفروا ینقح قالتوا ندنناکروتو نابرع هلذلوا هدنمکح یساشاب هفروا

 . رولآ
 لس رم ۱ ردلالز ناعرب ر لرد هنادهد هدنارح یرم ی وا هحل

وارغوا هنف رط قرش تکاب رپ هقروب كردبا نابرج هفرش بناح بولوا 7
 ۱ ب

 هفرو . رولوا بصنم هس ره تارف قرهلوا یراح اما ندهفرو هدعد

 . كدلکهنسەربح ( كوب ) هدتعاس )٩( هدفرطیمهلق بناح هدننرق یسهعلق

 لنامرواو نابابخ ینارطا . رولوا میظع ريحرب e ناینط جسلپ رهن

 یارع لوح دنا نکل : u یاحرب ین ی « لعاب تود هلمح

 رار ید یاب رع ( كمس ) ۰ ردهدنمکح ( یلغوا سرتا ) یابرع . رولوا نکاس
 ی رهعلقهئدح < هملس هلع  سلاب ء عج « هقر « نارح .ردموقنوعلمر

 لصاح ایز ریرح بولوا نکاس هدنجا ( كوب ) روک ذموب . ردشا دایرت

 ر باح ندهفرو . رارربو شوا لهس هلجوا هه عهنساشاي هفروآ بودا

 . لدلک هنسهعلق ( هرسود ربعح ) توده ۲ تاب )#3

TRE YINE eS 
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 ۷۲۰۱ كبروک

 هدنرانک یرهن تارف بیرق اکاو . ردقلیشاب وص ؛ رداضق قلا یللا زوم

 هدنسهرب زج هلجد هلا تارف .. كدلک هنسهعلق ( داصمص ) هدنک اخ ےک ا

 یلهناخ روتسم هلبا بارت رصتخ < یلوشراج « یلمامحو ناخ « یلعماج رومعم
 شعم . ردشلوا عقاو هدننیبام (طوبرخ) و یکی راید . ردنیریش ةبصق رپ
 هونج بناح ندارواو هنسهعلق هفروا هن ا ردت كنب ضان

 نعلدورم یخدو . كدلک هتسهءلق ( نارح ) هلبا ناقهدراد هدتعاس )٩(

 هنوماه تشد عقاو هدهلجد هر زج هدناتسلوج هدنک اخ هفروا . ردیساتب
 یروغ ناطلس هدنحرات ۷۲ . نه نت کش 4 ردهعلق ر نتم تباع هلاوح

 لها هکمتا بارخ یرلاروب نابع . رادلوا عیطم هناخ ماس نکيا هدنمکح

 بارت یراهناخ . بارخ یرهش بودیا ترم ید یرلسمک ضرع
 « ناخ « یراعماح رکر اک قحا بواملاق هداز ضیا ید دن ا تولوا

 قالشبق یرابرع لاومو یسک هدنجا یرلهناخ بارخ یریغو « یراماه
 ندرایسابع . ردشمقبج ندنلا رامعم داتسا زونه وک یبهماق اما ۰ رازدا
 یسهسزخ رمەم چوا ندننالوصحم یربعو یر رج كراددو هدن رصعهللاب ی دا

 . ردراو ( زر نبع هاکتراب ز ) هدنب رق نارحو ! شمرولوا لصاح لام

 یسهعلق هقر 3 ودر هبراحنیعر رلر دا یر « هنادهد » هدنک اخ نارحو

 تایحبآ هدیسکیا . رولوا نازی هنارف رهن بولوا رب هلا حیلب رهن هدننرق

 هلع هللایضر 1 نا . ردکع د یلوک جرب ین ( زر ناع) . ۳

 نوبعوب بوک | جرپ نکردباینکنج ( نیسحننیفص )هدلحمو هلبا هیواع ترضح
 هلوکوب ندنفیدلوالصاح جرب ینادخ هلیتمارک كران آ الاح ندنکیدلیا یر
 هاکترابز روهشم . راردا لسغ بورک یسهلسق ناکروت . رارید « زر ناع »

 . ردهدنید نارح ( یا یح یجب خیشلا ترایز ) . ردیناکروت « نابرعو مانا
 هدنناح لوج هدننرق كنسهعلق نارح هک ردناطاس ولوا شاب مدق هتیبطق

 یتح « رددقتعم تاغ هناطلسوب یاب رع لوح . ردن وفدم ون oss هقارب

 هرمهنأت هسا باح ا كمريدتا ناه هسرب نوما هدامر كوس درا ناب رع

 » ینابحیحم رسل » هرزوا ناطلسوت بولک ندهروقو 7 ازجو ناعو هضو
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 >! ردلوا بورود نا بت هرد مسیدا دصف کناحو کندو تلود كنس

 : .ندردام مر توردشا نو یرهش عی دورع هدن رکدشا اوعا ود

 .هدن راکدتسا لتف EEE لوا کس هڪ درام وصعم روهظون نقحوا قشم

 .بودا ناهن هدنحا كنفوح جاعا روکحدم یسهدلاو فنی مهارا

 .ترضح هلاصاب . ردسشعا بوبوق هننزغآ یتفمراپ هد مالسلا هیلع مهار

 اا . رد شعالفافک هلکنا لردبا نایرج دوس ندنعمراپ یدنک كميهارا

 ۱ 0 ترضح یسهلوا ررقم یراهما ین راقمراب نکیا هددهم ماع راموصعم

 هڪ مجد گو تخردوا الاح . ردسشلاق ندمالسلا هلع مهاربا هلممساعت

 مولعم هلرتاوت  ردشلاق یرارب كوک هدنیمز بویوروج یرب ندلسب كيب
 2 رلربد « یت مهاربا ماقم « كردبا تراز سا سه تولوا روممو

 رق ۰ ردشلوا REET ۸۰ یرازب نع رم ۰ ردشل وا و Ca هدنح رات ۱۹۱

 ء ردماعو صاخ هاکترابز هت هدهسلکد نادابا و رومعم ردقوا یرلراونا گی

 . ۍرار تدم . ردشلوا موحم اسوبحم ( یمر ىج نب لطف براز )
 هبا راکشودیص ندهفروا بودبا ما ید یراهاکترابزوب . یدبا هنس عه

 ا. یا لب دات 2( یر یدو هدا )٩ هرن بناج
 . ردنیزم ٌةيرق یلناخو عماج لاشم هبصق یلمرا غاب هدنرانک دارم هدنک اخ

 مک یبیناب اما . ردیسانب هرس اک | هکردراو هعلقرپ هدنبرق هرومعم ٌةیرقوب
 رس 6 الفا هدنززوا الا هتشلر هدنراک تارق رهن ۰ ردلکد مولعم یتیدلوا
 سا یاب ار - شمش نننلا سدنهمداتسا روع اوک شک
 رارالشفءدنحما یراهحوک ناکرو ضف هداتش تقو .ردقو را ندناتسرامع

 هعاقوب . رولوا هماقرب .مکحتسمو نیم هسلنوق هناخهبج هجا بولیدیا رومعم

 اس رو مک اخ عر نوک هییراه یارو اراک ندد
 . كدلک

 « ناخ . عماج « یلهناخ كلب اراک یر تارف رر فاصوا
 . ردهصقر رومعد یالوصح هس < یهحابو عا یرصتحم قوس 7 یلیام



 ۱۰۹ هق روا 1 ۱

 ات تودنا راتعا ههفروا یراصن عج هن هدهسلا < رابتعا نوحکیدتب۲

 ورد کا اک ندا و تم

 . ردعونع كعادص یراقلابنالواهدهالا لیاخ هناتسا وب 2 تک

 اع کا ین « كمسلا مس» موایهامو اوچ ۲

 هتسهناخ بولا رب هنسهط وف یرلةلاب ا فرح هدقدل وا كاله تونل هر,

 تیارس هفرحیهز یهدقلاب هدکدتبا لوانت بود خط هدارواو . رروتک

 دزملابرق هعقووب . رارولوا موحم ًامومسم رفت ید هلیلابعو لها بودیا
 ررضز هسللوآ دص اقل یمدنج رخ هناتتا اما ء ردفا ا

 . ردادخ رسر هدو . زا تباصا 1

 رب هدنشا یسهعلق یراقو كتهفروا -- لبلخ مهار قنحنم فاصوا

 قیجنم هرزوا ابق لزقر, هلاوح هرهش شمکجرس هجوا هرزوا هتشپ نیلا
 .ردشما ثادحآ نوجا كما رانیاقلا یمالسلا هيلع هاربا ترضحهكردلوا١
 وس هک الفا دکزاو راټوتس لغ ددع ینا لام هزام لف هرزوا اه ۶

 زاو یزابا نللافو یک یک یک ناصو یرلکربمز هدرصع لوا . ردشمکح
 سست قاخلاص نالوا تعدب هدزاکراسم ندع دریم ال

 مدارا هجنلک هدوهعم لح ات بوباللاصبوبوق هجا قاحنلاص یک ز مکیدتا
 ناریط هباوه ین ميهاربا هجنرودلوب اهر هراکرمز نآ ینیدلوا اوهر ین

 یسیهاربا اب » یر لزان نیما لبرج یک فطاخ قرب هرک ید بودا

 < شعد « ردلوا مما . ردنا صالخ هللا ید هڪ د « ؟ یمع ەد ا سا

 الج . یدلنارازلک یرا همهار اترضح ا هت وشود هنحما شف ۳

 اهد . ردندرانا اربع هک ردوهاط هعاق ی یرادونع قتم ددع یا ۴

 هردحاتح هلیصقت هکردراو تاجو فارغ رانا قوحرب هدنعدق رپش هفروا
 1 یداسهدا رر ردقو هتسل وه ریقح ۱

 کا هکردراو کوک چاقا ملثعرب هرجا روش الوا - هفروا هاکترابز
 میهارا ترضح هدنرصع نیما دو چ اره اقم مهارا رحش تراز

 .یدلک هدوحو دالوا ر هدتعاسوب ! دورعا « نامجنم هله .داکدلک هدوحو
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 فیوراخم ادخ اب . ردا سح هد نوسلوا رسوصو جا ههراغموب لوا

 قەزجعموب ۰ رالشاب هغافآ هربشط بودیا نارج قیقر بآ رب ندقرطرب
 لوا الاح . رارولوا دوعسم بولوا فرمشم هلبا ماللسا E وی

 وب مکره . ردهدمتا نابرج فاص بآ لوا ندایاخ میها ربا ماقم هدارافم
 ۱ . رولوا تسردنت بولوا ردق شع یا نووق ها شون ندا

 ات شا اا یوا یو نو قو ت فید هتفاخ
 . رووا اا صسرد دوو نالوا الت

 ندلوخنلامو ندادوسو ندر ندباشون حابص a و ا

 . رولوا رابع صلاخ بولوا یرب ندتشخو فوخو. -

 شوت نوک چ وا ندازبم وا ماهو ردقەن مدا رب بس ا

 . رولوا عیحش تاغ هستي

 التم ید هنضم ربخذ هستیا شون ندوصو مدار تب رکید هصاخ

 ۱ 0 . رولوا صالخ هسلا:

 ال سا ها هرووا توت یل كاوا یا ات یا کند

 ندنکیدسا نایرج نوجا لیلخ مهار ترضح,وص وب . رولوا لدتعم
 توس .راشعد ردافش هدرد شمن بودیا هنیاعم یتسازجا امکح عبط بحاص

 ؛رولیروک لابا انداعهدانش تقو ؛"رولوا قوغص تاغ هدروع بولوا هدننذل

 ۱ رد گاط هام رايز یسارو . راقبح رلوعو ندنرزواو.

 و قرح دارامظعراف هدنراسق یرپش هفروا و ب کید هب

 هدنر هو « شعا هناخ تون هر زر یر یه هدنرضع 5 یلصا تس .

 و . شمرولوا ینرابز انوک رر كراغ رب یهو . شعا ولوط ناهر كس هڪ
 ناونب خم رات لو .شبراو را یکن ) هدکنو ررهنشابنوک هرزوآ باتسح

 هناخ دعم مدقم ندزعا اب یاصقا دحسم هده رش سدق دوواد ترضح

 9 TF ندکدتسا تراب ز ا نوح سم 297 و نیا ەدەقر وا

 دل وت مراحم مان محال تب جی ترصح لصا ءرلردا ترابز هدیهفرو)+

ke pla EN اس رزم یک سا اب 
۰ N yO ON 7 نا 

۲ 1 7 
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 ۱۷ هدر وا

 زورو بش ۰ ردرلمدآ زالدو تسود بیع هاغلا ةياغ قلخ «فروا .ردالعا

 بانج . ردراو یرارا نادیم درع ردا ۰ عیخش . رازع ماعط زسرفاهم

 ةناتسا .ردرب تمینغ تباخ شمریو یاکر, لیلخ میهاربا هتقلخ رہش وہ یراب
 .هیاضقرب هتللا زالوا رمعمالصا اح ندا لط هدنوب ندنیدلوا نجرلا لیاخ

 0 . را غوا

 درک دک هت رک هفرواو هدتحامس لع هدنشرات ینا یللا ریقحو

 .هدنبارس . یدیا کاخ هدرپشوب اشاپ قاب هدازاشاپ رع یجئاتک ینوزبرط

 ترضح نوکرب ۰ كدردا تفلا هیسیدنک اسمو حب بولوا نامهم
 :.تروص هقلخ بودا تأرح کما صحفو شفت یفاقوا نج ا

 هسرکف لام باج هدلکش ردنا ممر و ریمعآ یرارپ هڪ هارهنوروک ندقح

 هدنلا بولوا یلاع تباغ یدق ءررک رب ر هنسهعقاو هحک لوا , یدشود
 دن هدنرزوا. یس هتک شم كناشاب بوک هل رک ذ راهقا دل

 نوع تودنا ماع کودک ود یناشاب هلا اصع يلا رلآ یسودل روس

 ندباوخ هلبل وح ناج اشاپقاب ناه نکرید كسرتسیا كما دی مضو هقاقوا مث
 ینهعقو حاصلا ىلع .رولوا غراف ندتمهلقو یهالاللخ فاقوا بولوا رادس

 .هلیلخیارقف مناطلس هلواربخ » هدکدریدتا ریعت بودیا لقت هربقحو هنماما
 . مدید « كريدتیا توالت رافرش متخ نوحیحور بوردنوک رانابرقو هقدص

 هدازآ ندیشیه كرهروس زو هنسهناتسا بودبا هحلبوا اشاب لاطاهققح

 تفص لبلخ یاخ . ردلبلخ هاکرظن رب هبو هفروا هتشيا . یداوا رهاطو "

 یوم قتمو دحوم بولقلا بوح

 .فرط قرش كنسهعاق هفروا الوا - ینارغو بئاجت راثآ كنەفروا

 قالبابكنمل دوره ۰ ردراویلاع لجرب فورعم هلبما قجالماط هدنسهسکا
 .هدنر یه هکردراو رلهراغم كره هدنشارشو هدنلیذ كنو .شعایهاکتحو "

 دارک او نابرع كيب هو . رانا تاناوبح راسو تآ زوب رجوا رشیکیا
 .رونمراغرب . ردراو ( لیلخ میهاربا ماقم) هدنرب كراهراغم . رچوک رنوق

 .ندزع | هشتا یمیهارا ترضح نیعل دورع . راو ی-ولاقرب سوقم بولوا



 یا هتتسازا ۰ یارک هشف یاس _« یامرکد اجا رابط « یامرکد هتسار
 یخدوا هکردراو هناخ غاد هدنسغاشآ كنوب . رد رانامرکد یضاقو یامرکد
 1 حودم کردراو راامیکد هڪ هدنرزوا وص كوروح یعاشا ندرلنا ۰ ردن

 ۱ . ردلکد
 یشق « زا یزان بولوا هرزوا لادستعا باف یساوهو بآ كنهفروا

 عبار ماقا یسیدنک . تهر ناراب هدراہب « راغاب راق هداتش تقو « ردشبق
 :ردشفلوب هدرشج رب یلاط «رشوده فرع ماقا ی شد نوا بولوا هدیقیقح

 هفیفع هزیک اب و كاب . رولوا یرلرلد ادا نیرشو تعیبط بحاص ندناراب
 1 . ردراو یرانوتاخ لد هداسو هدرب لها بدا بخاصو.

 رو اار فا ناو نانعا تب تایورشمو تالوک ام « عیانص اا

 نوک ا نوک یرانالوا لالا طسو .رلربک بام یساطاو كروکاوقلج .باحنسو

 : رلردبا تاک هرزوا یراناسل « یدروک یناکرت ہ٠ راریک باوئا هصیق

 فیظن و قیقر ندنزب لصوم هکرولوا یزب یک وباق ندنکیلما هب هدنیانص
 .ردفورعمیسهش دوخت «یمح یربمش«ینادغب ندنتالوصح .[۱] رد و."

 ره هدنتهح نارح كرهش و . ردفورعم یرات ندننابورمشم و تالوک ام

 .ردناوارف یسهزبس هداتشوفیص هلغلوا هچتابو غاب ایارس یفرط یکیا كلیلخ
 . ردقل هاب ید یرزوا كنغاط قجالماط که دنس هسک كن هعلق جا

 ردو یسهلک مدآ بواک مرد زوشل و هفوار یر یه كرلران یهدارو

 و نا و ورا راس هو ید کلک ناکن یادی نولوط
 ۱ رولوا قوح را ید هدشعص هح رک. راک کا ناب هسران نافل كنه رف

 حودح یران هفرواوب طقف . رارزوتوک رادد زاد بودوروق هدران ورفیتح
 هانسهسرف یظفل ههک اف یربكنارا .راشعد (ءاتشلا ةهک اف رانلا یتح .ردلاع.

 ارد شعد (یرا هقروااصوصخ ) ثودا نط دان رادهناد دار نورا
 ا هدحاس . یک ااو یحات صاح .ردران راها تاغو ردنا هفیقخ

CE Ts 
 . ردز ها نالوا روېشم هد )هسا هداپوروا یکیدد یزب لصو» [۱]
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 (یماحكب یجاح) ء ( یعاجیسوبق داصمص ) . راو یسانب لزوکو یماوهو ۰
 ) (یعاح یج هک ) « ( یماجمرح) ۰ ( یماجهلعصرع ) ۰ ( یماح یلةحینج <

 ددعشب شعب هلج . ردراماح صوصخ هماعو صاخ رانوب . ( یاح نادیم)
 هک ردراو فطل ماه ییا هدننارمم اشاب دمت رابط الوا . ردراو یرلمآج یارس

 یخد هدرابارس راس اهد . ردماجر انشور دلا تاو شعل وا انس هناهاشدای

 الاو ؛ ردانب رکراک ( یخ شح ) هدنحما یشراح الوا : - یرلناخ . ردراو

 (یاخ جدا ربا یاح ) . ردیا روبع ندنجما یرهن لیلخ مهار بولوآ ناخ ۰

 ) هدیراشیط ندنسوبف كب ۰ ( یاخ یوق كب ) ۰ ( یاخ یوق داصمص
 رک ردراورلناخ ندرلاراغم هدوراشط ندنسوق داصمص .ردراو ( یناخ لس

 شلو وانداف هلاتردق د ددع نوا < رولا تا زو رشتلا ٠ مش یر یھ

 ۔کردادخ تمکحبیرغ .رولوا باغ ناسنا هدا هکردرللاثمیب یارس نابراک
 مرک امرک لام ماج ها هداتش < قوغط کلب و نرس درو کک

 ! رارولوا

 . یرازابویثراح رور .ردناکد زو ترد هله س یرازابو یشراح

 . یسهناختحارس . روللو به انشا تمقید هن نکل ردلکد:نب نو رومعم

 رب یللکش « دادب بادرس » هزیک ابو كاب هلغلوا هدنرانک لیلخ مهاريا رهت

 هدکدلک مسومو « نی نم و رومعم هدننفرط كهارش شعالوص قوعص

 .یزلغامد .تنهدنورو هدا بولوا ن ع هلراذفزکش نوت او رایو و و

 نافرع عن كنافراع كيب هجو كفراعم بارا عي هدرلار وا . رالق رطعم

 یانب یلهق رکراک مدق راک یرب . راو یاتسدب کیا . ردراو یراهاکمارآ

 .ردشلوامقاو هعالوط بولوایمانب اشاپ دمحا ولغوا رابط یرکید . ردیوق

 هوجو دیعز توقاب و لعل تمیق یذ عیج ٤ راو یوق ریمد ددع چ وا

 . لثمکردراو یرانامرکد وص قوحرت هد ریش نورب و نورد. رددوحوم

 .. رودوکوا نوا هلبک یللا موب رهب یامرکد رازاب الوا . ردقوب یریظنو

 شا رک یو هک نسب هیراوخ اا ۶
 - هلی ناروڌا هما زغوت رملک نوح یصهناد رودوکوا رخآ كانبایسا
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 كرامساط هت یلاثم كنوبو یسهق اياب امور هلا یمهق هفوصااو شلوا مدن
 ةد دلا ی دنا یرهش هفروا و ردو دلوم هلل یدلو شملقس

 هلا قحا یعهارا ترضح نعل دور لوا ب یدوس هددورگ

 راناب) كنسراب بانج هحوشود هرا طسسو ات كردا نارمط نداوه بوتآ

EE.شتا روا رازلک ران همیهاربا هلبرما ( میهاربا یلع  

 ٠راه ا ےئکح و تربو تای زعلاتر . . ردشعا عولط ت تالا نعر ندنجا

 E e لضښس « ناتسلکو لک هدنس هعیرا باح كلالرنع لوا نوجا

 .نارطو زاورب كرد ناغف و دابرف ناغم نوک انوکو ناکا شوخ تل دن

 | ناق ندنرب كفشلاوب . یدما رانا دورع شتآ هدفارطا هت طقف دما

 ۴ ماجوناخ «عماوجهلج هکردقانباقرب میظع هرجا نجرلالیاخ هک .تایحبآ

 ِ .ناولا كيب هج هدنجما . ردیا اورا یهناخیغایدو هناضجارس هلرانادناخ ی

 ۴. الو و دادفب مدار داع ناطاس  رازدیا كاروانش رلیهام
 j ر هیراشوک پوریدتیا دیس هام ددع ی ا نکردا شام تولک هراز

 88 کردهاکجرقتو هناتسا بیرغو بج مالک هصالخ را ییسزتآ

 طم و رالسک « يرو یراع ددعتم . رد رصاق ناسل هدنحدم

 « بح ۰ یحاص هرفص ندناراب یخیش « ردراو یراهناخ رفاسم نوک انوکو

 < قیدص لماع قیرط یاوشس « ردرته رورس را رب هللابفراع رابدلابرع

 .كزمدنفا اشاپ یضتم بولوا نامهم هحک یدب . یدیا هسمیک ققحو اع

 مدا رب ۰ قدلوا دنمهره هلیرلربخ یاعد لردبا جاست یرایده ییدتیا ناسحا
 رولوا لصاح یدام یدبهسیا ترایز یهناتسا وب نوک یدب « هحیک ید

 كنو . رولواصالخ ندنتلغ ناقفخ هلاماب رلندیا شون ندنبات بآ . رلرید
 ةا و . راوولوا تسردنت بوبلوا یضص ناقفخ هدنقلخ هفروا نوجا

 لاح « ضتفم هلیارقف هنهرب ایو رس هکردراو یرانرا هقافو رقف هج هدتداعس
 . و قوج یسارقف یخد كن ( یینم دیس ةکت ) ۰ ردرارا هللاب فراع + یحاص

 ات رب لماک دیشم ندتما یاحلص یش هدكنو . ردلودبم یتمسن

 بآ فیل تباغ ( یمامح اشاب ) .ردراو مام زکس هدهفروا ب یرلمام
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 یدارک ۱ یاملعو قوح تاغ یس هباط . ردراو یخد یدارادو ارقلاواد.

 ندن رحم 6 تندح و رقم ا نوقف کک ۴ ردقوح یو

 .یتکم عماح لزف .ردراو ییاوخ دحا نابص کو ددع زوتوا . ردرلناو.

 ورايا یتکم عاج قا یتکم یا نا < یتکم لیاخ میهارا ترضح

 هلامطا من ندفف و باح یرلهرخاف یاق هدبع هدنشاب هنسه . ردندنراناک

 :یراروشم .ردراو هدیرلترامع .ردلودم یرهطعو هرص .رونآواعیزوت

 نیرفاسم هدنورو هدنیآ عیج ېک ترام یمهناتسآ لیلخ ميهاربا تربضح
 :یسیجنرب ندنراهکت .ردلوذبم یسهروج ورریو والب هعفدکیاهمو هنیرواحمو
 هدراصح ما لیذ هدهعلق نورد . رد ( لیاخ میهارا ترضح ٌهناتسا

 هدهیمالسا كلام ميج لصاماو هدمجو برع «مور هکردیسانب هفیلخ نومأم
 هلراشوف لاطراق بوللو هدنساوعد تسور ناعل دورک ۰ ردقافا رومشم

 . یدرو رارقکمنا كنج هلیسیرکت لوک هاشاحمت اشاح كرهدیا ج ورعهایس

 ینیدنلوب هدنجنا قردلوا یلناق قوا ادخ ساب بوت راقوا هکوک هلیا رکفوب
 یسیرکت لو » هتنرزوا كلو .زدشمشود هم هقودلص يا لاطرو
 كوكو E نکردا اوعد ي رفت الوا س كرەد « مدریدلوا"

 ترضح ی راب باح ر SANS هنساوعد تیهولا ولد » 0 ی کک
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 11 كر و فاکوک مه « هدک دتا توعد هناعا بوردنوک یمیهارب

 « 1 ردنارح كوس تکلکعا توعد هاما كس نادر نا

 راعاط .رایدتیا سبح همیظع راغرب هليا دنبو دق یمیهارا ترضخ كرهید
 دوره ءدکفتا الح هک ردشمرب دقاب 1 مظع توردغس رانوطوا ودق«

 ترصح « یدبا هدنننم ز یسهکن مهار ترضح ںولوا روشم همان دود ص

 هک ن انشا یحنکیا نوا كدولوم هام یراقدلوا قتشم ندردام مر هانتلاسر.
 و بو وروق نالا نبع هد رهش ناوساو یک لا هدننادم E ءدنس

 هد رذنکسا 0 شملوا نرم نامنص فتا 6 و صه هلا افص هدن رهش»

 ۹ شلوا فص یدوم ما و مسلط هدن وز رط بولوا مدمم طلا دو

 تامسلطیلا شّعلا زوب چ وا ارحو ًارب هدهبنیطنطسق نالوا اینودهکام تخت



 ا ۱ ۱ ۱

 یناتحت هایسهماق یاقوف كرش وب . ردفوخ هلطاست یرلهفاط تروک یرالوب
 هللابارتو جرک زو یل | كس ییا هله هدننوربو نوردنا كنشوراوور وس

 يا اا. لور بآ ۰ لدا غا  ردراو رانو هباخ روتسم

 اشاب دما ِ « ینارس اشاپ دم رابط : یراروهشم . ردراو یرامیظع

 نهم مرک بحاص فاخ هب یمربرفمجو یاط متاح تاذوب - ننارس

 دراص ۰ ارس یضاق یلالج « یاربس اشا رزک « یار الم ۰ ینارمس اشا
 نالوا زعولمم ۰ ینارس اشاب ىلع برع « ینارساشاب ینطصم هداز

 ییونالق  یسهلحم ییرک یاح « یسهلمقلطاط ۰ یسهلحتیسوسق كب : یرلهلحم
 ۰ یس هل اف غا 3 یسهلحم نادسهرف 3 یسهلخ ردقلط 3 یس هل

 هدسلق ما . ردیارحم ییا یمرکب هل - هفرو] یاسا فاصوا

 كلام ورلد تعافم هد رف یارس اشا ۰ ( ییماح زسهرانم ) مدق داعم

 ديشرلا نوراه . نیما مدق رد هلاق نددورع رصع ات ( عماح لزق ر

 یرلهناخ نونغرا هدنرلهرانم الاح . ردشلدا عماج الیدبت ندرید هدنحتف
 لتیلخ مهارا ترضح ) . ردهدق دبعم یخد و ( عماحقا) . ردراو

 . ردقوج یتعاسج ( یعماح رازاب ) . ردهفیلخ نومام یسناب لا ( یا

 یاج) ۰ ( عماجیلجب رات ) ۰ ردعماج رومعم یخدوب ( یماج نسح ناطاس )

 - ردعماح رومعم ینانب شادراق ییا ( یهاح- نیوخا) < یار

 هللا لیلخ مهاربا هراعماج یتلآ كوص وب ( یعماح هناخ هبط س هناخغابد )
 ناوارف ءام هدنرهمقسف « ردا احا یرلناورداشو ضوح ںو اغوا یو

 + (یماجنادیم هرو ) < « ( ییماح هدد مکح )۰ « ( ییماحیسوف ك( ۰ ریقارب

 ها ردق ید شعلا < ردع دق دعم یدو س ( یماح نادم یلروغوا)

 . یسلاها کنوح . ردراو ه واز جوا « کیا هده ضع ۰ ردراو یدحسه

 . ردرامدآ میلس < مباح . عرو لها « كولس بحاص ۰ ىلصم تیاغ

 <( یس هسردم كب زوریف ) ۰ ( یسهسردم عماج لزف ) : = یرلهسردم
 هدیرهرخ هلط هج ورا هدعماحره . ردراو ( ی. هسردم نسح ناطلس )

 د دع چ وا . ردراو یرلفاقواو یرثمامسرد صوص كرلتو اما . ردراو



 ۱ ۸ هفر وا

 BIE )یک KDE RIE یک RIE )یک )یک )و2 IE 2 و2 oD DIE DIE eI کوک ورک BD NIE جوک یو

 . هقر ؛ناراح ورس : یسحاوت یفاف . رووا لصاح شو ۱ و
 قلغاط + رد راتروک هرات کر یحاص درو یرابحاص لری .داصمص

 يعافص ندهسنرا بهاذم . ردنخ را لک د 0
 .یریادختک هاس ء قارشاو نابعا « قارشالابق ۰ یعالسالا خش یوق

 ناف یردنهشو رادحاب <« یسنج ی ٤ یان رش « یرادرس یرحکب

 . زدراو یمآ
 مان ( قحهلماد ) هدفا هعاقو : E هر هعلق لاکشا نام

 ثكغاطو . شعا یهاکتخت قالباب كلدبلب دور گراف ناک دنا هوک ر

 شلدا اب هراغاط كو هدنرزوآ هنر نا ناشکدق 0
 دم نا راو ردق یسهثح لف یشاطیم ؛ ردلام هعلقر لنتمروس

 بعص یراورابو جرب . ردهعاق ا اتمی طابررب اسآ نیکنیهوک علق بولوا
 یسوب وق ایغ یفرط ترد ارز ردقو قدنخ هدنفارطا . دمو و

 یسوق ریمدر یوفو نتم تاغ نیل آ هب ع باح . ردرلابق ناک

 . رولوانکاس هدرلنو اغا رادژد هکردراو هناخ ددع او . ردراو

 .ردراویراج رهص وص «یرابنا یادغب « یسهناخهبج « یلارفن ردق زوب کیا
 .ندنو  ردرمصتخو دیفم ییهرانم « راو یعماجرب هدنزوب ما كنسوق هعلق

 كج وکز سهحاب « زسغاب راهناخ هلغلوا هدهماق نورد ..ردقو ییرامع رب هقشب

 قم درد اهلا كسل دورع ییهارا تر . رد راه تا
 یهدشوراو اشا . ردرلاهتم نوت ی# ددع کیا رروط مرجنا هماقو
 جا بولوا كويب تیاغ یراشاط . ردعیدق ٌهق رب لکشلا عبیم هملق كوب
 كشوراووب . ردنتمیرلورابو جرب هدكنوب . ردشلوا عقاو هدلیذ كنهعلق
 نر ات تناح هنفرط دادش ۰ یوق اک راو یسوق جوا

 هفرواوب . ردهدرپرب عساو هدقا | «بویلوا هرزوا رلابق یک هعلق یراقوب

 هرچا یراغاط ر دصت دیعب قانوقر, هدنسقرش بناج كنبرهت تارف یسملق
 . ردسرف قانوق رب همورلا ةعاق . ردلایم هنناح لاعث هداب ز بولوا عقاو

 ی.ارو .ردرظان هد رع باح : یس وق ن ارح ا هب رع : : یموف داصمص
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 ا یییلخ ِِ هناتسا تولک هارو هلهح ور نومام ندرلیسابع س

N9 ندکدع هنلا كولم هڪ  YYهرصم لوا ماس هدنح رات . 

 ناماس ناطلس هدعل ٠ یدتا حت اشا نايس هشاوط تسد فارو نکردک

 منا روا تلا1 نالا رد اض دما یه هقر توا ر و
 ینهعانهفر هدنرف اما . ردهفروا یمسا لصا كتهعاق . ردشادا قلناریهربم

 : هاا هقر » هدرله رش صا ناک ندب هاشداب 4اخرتفد االاج مچ ابا كنا هیغل وا

 هاش رط قاهبرآ ها تارک ۰ رونلوا ریرحت وند « اشاب نالف مریزو فرصتم

 واه صاخ اش زنا بام شهوا ناسحا هراریزو یلغوط چوا

 تاج سونغ كم قرق یونس تلادع هحورب 1 ردها )۷>1 )

 راع (۱۳۷۲ ) ۰ تماعز ( ۳ )هناا ۰ ردراو یرکسع زادقم كس , رولوا

 ) هرزوا نوناق . ردراو یسسشاب رو « یسشا یرح ٤ ا یالآ ۰ راو

 ۲۰  مدنلآ یغاریاب کب یالآ بولوا یرکسع حاسم زوب تردكيب هل هیراواهبج
 1 رد عرق هل رکسع زود کا كس ن ضا هد ىساشاي رک مرفم

 موا هالا -یغاحنس روا ۰ یعاحنسیساج :. ردقاحنس یلاا هفروا

 +  ریڈیراق ہدارع رک ندنوکرک هکردراو روباخ رهن رجا لوج قاقانوق

 تارفو هدلوج یرجما قانوق شب ۰ رشود هنسهلق - یغاخنس هجرید
 لزم شا هدنل وح هقر هدنسهاف باح -- یعاحنس هعس ز ی س ا

 : یعاحنس هقر ؛ ردقانوق رب هدلوحهدنمهلبق س یعاحنس حورس ؛-- ردرپ
 .هدنرصع ناخ ناملس . ردناتسارخ هدلوح یرحا قانو ترد ندهفروا

 ارم رم هام. رار ف قاب د ییا یخ كاا هر
 ءیتمارتفد .یسادختک رتفد . ردقو یرادرتفد لام كتلاا . ررولوا نک اس
 هج بولوا عدق تلابا یساروب ۰ ردراو ینیما راشواجو یسادختک راشواج

 وص چاقرب . رد دخلوا ناسحا هبارزو یلغوط چ وا هلیشرط قاهبرا هرک

 ..ییایشاب وص داصهص « یغنایشاب وص هقر . ینایشاب وص رهش « راو هدیینایث اب
  لهمهاتوکندنمابرقا هدنرصع دجاناطلس . رداضق فرش قله زوحوا

 هتساضاق یونس . ردشلوا ناسحا هلا تیولوم هخا زوب شب ههداز قا_ف

 و ر نو
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 E وا هفروا

 ۰ مدت را هلحد هلا تارف Ea ۰ ردلار« هن اح قرش تکح هرمب یماروح

 . رددناژ یراغصوت کردا رلهعرت شو رارا س قوح ر هداروب هغو -

 یرلهیحان رومعم . رداضق قلها یللا زو هدننکح یسضاق هفروا یسارو

 بولوالزنم یعرکی یلوط ۰ راربد ( هریزطا)هبهمطقیفیدنلاوب كجورس . راو-
 یرلاروب .ردل حس نوا رک: ید : لا و رز هر

 رو 3 هعاف ردق زو ترد بولوا رومعم تباغ هدننامز هبساسع تفالخ

 ندجورسو . ردروطسههدشراوت ینیدنلو یواح .ییهبصقو رشرومعم ردق
 ,ثلمراحیماروب : دلدلکهتسهعاق ( كلم راح ) كردك تعاس ( )هبرغ بناح

 ندهرس اک ۱ كنهعلقو نیخروم "ةققح . ردسهعلق رادمکح تزود ی

 یتیدل | ینمسا « كلم راج » هلتبسانم وا و ینکیذادبا انب ندنفر ط شادرق ترد
 ردق لوا اما . ردهعلق رب كحوک لکشلا عدم هدنرزوا هتشپ رب . راروسزاب

 نو: یکاح هدننکع یا ود فروا: نیارفو راد ۶
 . ردراو یرلناکد جاقرب « یماحو دجانمو عماج . ردراو یسهبصق یلناخ
 هدا بولوا یاخر اس یکراک . ردشلوا روو بارخ هرک چاق رب هلق

 یناومو تا .رونښکخ یدو يرد نو ر
 هنرهش ( هفروا ) قرهقلاق نداروب . ردقوب یسهجتابو غاب اما ؛ ردفیطل

 . قدراو

 میدق نالوا انب هندو نافوط : اهر تور ے فروا فا

 .ردسانكکلمر مان (یاحور ) ندنموق دوم تولواهفرواو هد یر كرل رش.

 هدنساعدا تهولا غ الوا رمعم توداظح ندنساوهوبآ كنارو دورع هدع

 هدرمشو یمیهاربا ترضح بولوا نک اس هدرهشو هنس زو یبا ماعقرهنلوب
 هدنسهرادا ریز هل رصقرلارو یسعترضح .ردشمریدتا اقلا هدورمآ شتا
 الاح «رارید «حیسمرید» هارو نوجاكنآ شغا هریدرب بولک هتحایسنکی
 . ردرلشعا توالت هلا سسر نزح تاغ یلحنا هدارونوراوح .ردفورعم

 نکیا هدماشه واعمندراب وماتبامن .ردراشعد « یواهر »هماقموا نوحاكنوا

 . ردشُما همیمض هبهیمالسا كلام قرهلآ ندرامور یاروب بوردنوک رکسع
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 .هنب ندنفرط مور رص هدر ترضح تفالخ . بت مورو یسحدرد

 رر هنر یهو ردددنسهرآ كح ەر هلا زد هعاق مور هلغعل وا

 اما La یاب هفروا . ردر هلح ض

 .تاکح هرم . ردعفاو هدسونجو هبناحر ندنارف س مور لف لکا

 زو زوقط . ردهعلق کحتسو نتم تباغ هرزوا هتشیرب . ردهدسف بناخ

 .هنيراع قرهلا ماس ناطاس ندیروغ كم ی ہد رات ینا ی رک
 .یاح < یلاخ ۰ یعماج هدهرشط . ردلکد رومعم ردقوا الاح . ردشمشلاخ ..

 .بصنم هتارف هدسد هعاقوب یوص ( ناز ) ۰ زدراویرصتحم قوشو

 . كدلك هنس هملت ج ورس واس ا الام ههلق بناح نداروا .رولوا

 )ترار ورتو .دنامز كللادع ن ماش ندرابوما

 شب بویملیع ندننابایخ یراغاب تود بولوا نک اس هفت اط نابرعو ناکرت
 ِ راو یسهعاق رب میظع تا موز سا ی رفع رج دلو تاب

 :هسدق هللا رکسع نمروتک رب بودا هباغ هرلن | -رامور هدننامز رابقوجلس

 . ردراشمتا بارخ ییرهشهلسهماق قاریوط یم ندج ( كجورس) نکردیک
 باح جورس . ردقوب ناشنو مان ندنسهعاق اما . ردهاط یسانس راثا الاح .

 ب ردها "۲۷۷۵۹۰ ) یصاخ E : رد کی قاحنس هدنلخاد یتلالا

 . ردراویسشاب یرچ ۰ یسکب یالا . ردراویتماعز ۰)٩( یرام (۲۹۱)
 .یسیرنک ١ كنرابحاوت . ردراو رامت ( ۲۲۹ ) ۰ تماعز ( ۳۷ ) هدنلابا هل

 .صراقبولوا القا كنيرالوقصراقو مورضرا هاج یسهحان (دابآ جرم )
 لیصحت شور كيب قرق هنس رم بواک اغارب هلبا لتا زوب شب ندنرلاغا
 .مدنسارح جورسو هل تالوصحو . روروتک بجاوم هل وق صراقكردا

 .مدنا رابداووب . رولوالصاح ندنموق تروکو ناکرت یلوا چ وک ناروطوا
 .تروک ( موج .كيب خوک« یزار, ۰ یاد ) یبیرنک | كرت اشع ندبا کم
 ودنا لصاح رر ودنا یراغا تود ابرنک ا بولوا تراع ندنراهلیق

 . جورسو . راررو ید قح فلعو ریش هجهقشب . رارریو یرمشع ریرح
 .. رولواتسردنت یتلخ رکا هلتهجوا بولوا فلطل تیاغ یماوه كنسارح

 ر
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 رو زد کا نح اس هننناح مورتضرا-- تارف میظع رم فاصوا ۱

 نا هد كوش یا ثكمورضرا كناف نالوا یعولط ف كتارْف

 ها هر ییکودا هوم راقف ۳ رهن فا شا ( ابا وامود ) هدنزاغو

 یتنیدارغوا هبجاونو عالق هح كرهك ندنجما یدارک | یلوزیا بونارغوا
 ربرح .یفیدلآ یوص (دام) نالک ندنسالباب لوک كم هدننرف هطالمو
 ندنرف( اسلک یلک اج ) دارم رک شوم یوص دام ۲۱1 داد شها ناسو

 . رشهلرب هليا تارف هدندیع هسطالم قرارغوا هبواپو شوم کسا بوک
 هدنلخاد سدقم ضرا و ددع شعردق هب هلک کج هرم تار

 رل ( كاک) یراقداب ندمولط كس هڪ هنسیه نوت هد ار و 0

 كوب هب (هقر)و ربعج « بول آ ییرلایشا تمیق یذ یراراحت هسورح كلام هلی
 یارو وراربلک هتسهعلق راشوم یهدنسیراشبط كدادغب هدنوک چ وابودلاشو

 ناطتارفو هلجد طش هکناغ . راررافج یراعاتم ندشیدلوا هلکسا ردن "

 اما « رولوا طولخ هنیر رپ هددادغب یاضف میظع رهن یا هستیا نابرج هلی
 رسج كدادغإ بوشاط برعلا طش راهنس ضعب اما . رولوا عقاو ًاردانوپ

 ` دا نکا یشلاو دادش نمدنفا اشاب دمجحا كلم . ررک یرجا ندبسوقب ِ

 هڪ كنهعلق بورک ندنرلر نمد مل ازوا نايل طع هر ۹ 1

 هنیرپرب هدنسهشوک یسهعلق هنروق مظع رهن : ییاوب . ردشتا بارخ یرلر

 را و لرد نیما هدف مات اوت جوا رولوا بصنم

 یعل هدرحس تقو لاحو طقف . روشهلرب هلا نامت کنوج « رولوا یا

 بلاغت رعلاطش بودک هیرک نامع هحا وا ردح رهظلادع ۰ ردهدننفودم.

 هدنک وا هرصن هلاداشام لا د رر و نایت ندناحنآ وصهدنکوا هرص و رو

 . ردو لاح نوکیه كبرعلاطشوب -
 Ra 1 رلا نزرا ) كردک کا ۹ )هغ ناخ ید

 مو رلا نزرا یرب : : ردراو الو نزرا ترد هدننابم ناد اار ددلک

 « ردنا زرا یسبحنچوا « ردطالخا نزرا یسجنکیا « ردمورضرا یی
 . ردهقا نایب هدنسەف یجت ( ۲۰۷ ) كالج یحنکیا [۱]



  0 VEYینهماخحایس یلجایلوا ۱
NEK DEDEDE TEDE DEDE U TEE DUDE DEDE DEDEDE DIE TIREDهم صمج مم وم یوم مو و  

 كوم وک هدنشاب هلکسا « یان رهش « یفارشالابیقن ۰ یمالسالا خیش . رولوا
 مشحیاعارب ندنرلاغا یلوق نامهرف ییما هلکسا . ردراو ینما هلکساو ینما

 ندجورس یوهنس .ردهدنمکح كنآ یرلیک هنوممو [۱] ( كلك )عیج بولوا
 هشیرللوق یسهعلق صراق . رولوا لصاح ها كوب شمت ندراردنب یریغو
 . ردتناما یشح ررو هفولع

 رب لام هامش قرش بناج كنارف مظع رهن : - كجهری ٌةملق لاکشا
 ندا € « زواقر هماقر ك شک رم کف درزواق نیلا

 «ردرطانهیرب یرب یس هلقره .ددهرزوا تناتم تیاف یرلورابو جرب بولوا
 نهاش هکردرلابق ررب و ناشن نداغ هاح یسدسم باخ ارز . ردقو یدنخ

 یعرج دادام اراد . ردشلوا نایشآ هرلیحرب یک رلحکلودو شوقارقو
 .راو یسوباق ریمدرب نیتمو یوق رظان هبهعلق جا هدهلبق بناج . ردلکد مولعم
 - هلوا نیدرام هعلق رکم راصح بعص ردق یس هعاق جا اما . ردناق چ وا هل

 یرلهجو شلدا اس هرزوا رلاقو روتسم هلا بارت ردق زوقط <« یئوراو

 « یارس نیما « ینارس یب یالا . راو یراهناخ یناتحتو یافوف رظان هنارف

 لوزعم . ردرلرومعم ینارس یح واق یحاح یلاشاب دمحا كلم « ینارس یضاق

 0 ا ا دانا رووا دقاق ا للخب داند
 ر كادر اریز ؛ رونلوا لس رادزد ناقبح هربغط ندهعلق .رلرولوا
 یرابوط هرابشع رکو ربغص هدنرزوا یرلهلق رطان هتارف «ینارفن بولواهعلق

 «یرلرانا یادش «یسهناخهبج .ردراویرللو وص هرجا راابق ندهعلق .ردراو

 یعاشایماس راع .راو یماح ناج ماس هدراصح جا . ردراو یراهرافم مظع

 هدنشابهلکسا ینایبص بتکم «یسهک .یدجسمو عماح بار ر نوا .ردهدشوراو
 یکدادخ و بلح یارو .ردراویرازابو یشراح رصتخحو دیفم «یعاجویناخ

 رد را اه و درک ندنبدلوا ییا هک ا ا
 . رار د ( نوتزلا یداو) هنسارح كحهرب نالوا تباه تاغ

 وش نالوا بک ندرامولوط همرشیشو نالبناللوق ید هدننامز راینادلک [۱]
 . رولرناللوق هلا یانو یلاح یکسا الاح هیلق هطساو



 ست یا اش ها e یاس ی تا

 ۳ كج هریب
IEیو  IENEخوک )بوک  DIDE DIE IEیک ( SIEیک  DDE BIE KITE DSK NDE NIEبوک ( DDEورک )ورک )یک ( 

 لیقع ترضح هدم . ردراشلوا فرشم هلا دلا یا ترا را
 اا . ردماعو صاخ هاکترابز ۰ ردشملوا نفد هدیابوب بولوا موح ص

 دما ( قشمد دماح خش تراز ) ردرظان ههصقو هدنرزوا كجەرتوب

 (یدرورهس خشن, نیدلارهاط خیشلا ترابز) .ردخش ولوا ندنه رطیعافر
 هلذلوا مع رهش بابو هدننامز رابسابعو یوما . ردندماظع ماتم یندوب

 ندنملط نابرع اما . راردنوفدم هدارو یرلفوحر ندنلکو الوا راک

 . ردشلاق مولعما رلهاکترابز هجرلکس ؛ ردشلوا باسو بارخ بازهش

 (راصطزق) بوق ار هدزفرط لوص یس ه رق ( یر وکه رف ) ندنآ

 A بارخ یس هعاق MEE بلح ینارو .. E هدنسه رق

 لرهدک هب قرش لامش بناج نداروب . ردهیرق رب یللاخ « یلعماج .دومعم
 0 . كدلك هنیرهش ( بیزبن )

 كدنلب هوکر هرجا ناتسلوچ هدنغبناج كنارف رهن -- بین فاصوا
 خاب بولوا هبصقرب رومعم یلرصتخم قوسو یلماجو عماح « یلناخ هدنتماد
 بوللوا قاا هکجهرب امناد .رداضق اها یللا زوب . ردمورح ندهابو

 كباتنیع . شعا رومعم رهش یدو هدنرصع دیشرلا نوراه . رولوا 26
 هس ندارو .رماک راو هدنوکر مدا هداب بولوا قانوقرب هدنس هلق بنا

 : لدلك کیم رپ هدعاس یر الرمدک ةر یا
 .ردهدنرزوا هقهاشرب هدنرانک تارف كحهرم : م تاج م هعلق فاصوا

 رومعم هند ردس هلکتسا لهدف كدادخ . دنشرلا نوراه نیک لآ

 یرزو یروغ ناطاس رخآ بودبا لاقتنا هکولم ندکولم هدم . ردا
 ماست هلوا هاش میاس هدنخشرات ٩۲۳ یلحو کجهرب ( كب هر سکرچ)
 یصاخ تن . ردنفهوا رب رخ ین یب قاعتس هدننلاا هفروا . رتقعا

 ءیسکبیالا بولوا (۱۵) یتءاعز (۱۰۵) یرایت بایرا .ردهغآ (۲۹۵۲۲۰)

 کیا هدننلآ یساول كنکب هدازغ نبح . ردراو یسیشاب زو « یسشاب یرچ
 . رداضف فرش قاها یللا زو .رولوا رم و جاسمو كاب ددع روب

 لدا اک یا یو هو ناتار هجا و < راو نار هراب شخ
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 N Ml o ol یناخو
 .. ناعما نیما هديادبۇە نارودلا ضارما ىلا ناچ لآ تلود ادخ . یدردا

 .یناسلا خسلب ء هدصقوش ارعش ضوب ندرلهسک ندا تایص یبمند تلود اما

 * ردرلشمزید
 یدنفا یش تک

 مارک الاب لوا مدق تباث هللا نآرق ل یرلزوس نالوا عفان میشداپ یا هلکد
 مارڪ بح رلهدیا قلعت هلج راهو رلهلوا لئام کس سدقم حاوراو بطق
 .مادقا ولکد هن هسلوا دنا زدی تحلصم - نشیا هرعطظ ییا مر وص هر هک ضرر ی
 مالعا نااح هدا هک زامهلو لو ارقف قح هدا ظوثحم ینس ندارقف یاعد دم

 ماظءرخفیا نازو ید تونصو هتشيا كرك مدا هبصنم كرك یمیصنم هصخش

 ۳ یدل وا ساقا یردفوب طةف « ردراو ردف تا ىللا قرف هدیصق

 نح رلا لبلخ هدهفروا هلا اادهو بوتکم یزب نکردبا افصو قوذ هدلح

 ۍالغ یروکرب ۰ تا رب ید هربقح بوردنوک هنیراترضح یدنفا یخیش

 . قدلوبوق هلوب هلنمراقیفر چ وا نوا . یدسا ناسحا نوتلا زوو

 زمکیدتیک هنتلایا هیمورو هقر ندبلح

 فا اهدای تلخ  قداآ لزم هدنسهصق ناب یرفقلاق ندنلح اوا
 یونس . ردیا تموکح ها مدآ زویجوا . ردکاح یسشابوص بواوا یصاخ

 نالوا یاکوناکم كنبرلابقشا نابرعوناکرت .رولوا لصاح شورغكم یدم

 هلا یللا زوب ۰ رداضق یلهناخ شعلا كيب روتسم هلقاریوط هداضقرب خساو
 رب نوا . رولوا لصاح هسک شب هنسضاق ندنسارق هرابیلا شم . رد هباب

 .یراغا . ردراو یر قوسو مامو ناخ « یدجاسمو عماج بارح

 5 . ردقوح یاتسوب كشم اما قو

 9 وبا .رد ردارپ كنياعترضح - بل اینا نیا لیقع ترضح ترابز

 لیقعوب یسهدازم هلا سابع یس لوسر ترمفح هدکنج ییدنلوا لتقف
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 :هلزکبعاد یراترضح یدنفا یحم هک اقح مدنفا : نوا قیدصت"ییدنفا

 تابا یهبانربا هرزوا دیدجزرط بودیا هیجلوت نسح ینسهی یغ ةیاکخ
 عسل نه ام و ندرمتشذک رس قرملوا رظن اکوب و . مدید زکیدش

 ۱ : مدلی"

 ندعرق هلا ناخ یارک مالا ندنراناخ حرف هدخرات رب ! مدفا من

 نیم را هد روک تنا تدوع قرهلا مانغ لام تاسحالب بودا قس هفوقسم.

 بودبا فوخ کود ندلوب زمکیدلک هلځانغ لام ردقوب : یدیا رب رهمزو
 بوتری بوشآ هدهجک یدب نوا نوک یدب نوا ینسارخ (تامه) هرورضلاب

 كس و یدکوط یسازو ید کیداوا قوغص هوا هکر كدا "

 درس یوزر راک زور ید هربّهح حاصوا ۰ یدشود یعادا ىلا كرلراتات ردق"

 هثوچ بودا كلشک نابط تعاس یدب . مدریک منهج ملا بوک بورتسوک

 و رانا هلح ۰ یدلوا اط اتش سمش ندر یا هد مک :

 .ردیاع ولط ندفرش بناح شنوک هکردلوا هللا تداع هکنوج . رایدلاق هد ربح

 E تارا ندز لا هرنادر هد وم وط تعاس ترد هاب و کو :

 . هفکرق نالوا هدبونج یرکید « ندتبالو سکر ج نالوا هدنسهلق كتامه

 . ندنبناج هل یخدیجتدرد « ندنتیالونامل ا یهدنن رغ ییحنجوا « ندنس هعلق
 زدلس یسحنتلا ۰ ندنرلتهج یب الو وقەرق و لاش یسحنش و

 : تاشنوک ىلا و .یدلبا راددضرع ندفرط ( یسهعلق وروک) یءدفرط

 قلا هنمز نوا . ۍډلا ران وئرب هدایز ندنونرب كقلوک لکا یر هل
0 : E 

 كشن وکوب .یدرلرویندا لوزن یعاشایئاب یکیرجش ینوط دوخابو یزغآ
 هدمکیدید ۰ زد ند هم وط یوترب هلغلوا اتش تدش تاغ قرط قرش

 کمدلس نامزوا « رایدلوب رطاخ “لست هجراپ رب رایحناوودو رایج هنهادم

 مزال.مالک دما شوخو ههادم هدنر وضح تلود تاراو هلکوو اززو سو :

 کیدای قام توک ر هدنووضحاشان دجا كلام مدا مزب اما. شعا

 راپا درط ندسلح لاحرد یلآ . هیلنوس مالک دمآ شوخو هنهادمو مذ



 یمهمانتحایس یلچ ابلوا ۱:۳

 یجهدبا لوق كلقع قمراقبج نوتل | ندروقوح یهدنلا قرهلوب دارفرب
 قلخ هرزوا كما نارود دانا هحو هلاداشام لا راطولو .!! رد درایش-

 یدیر كعدنناه . مدد « ؟رولوا رارق رب هڪ طولوب وا ءا . زد راشم وا

 چاقرب یمایض كياتناع اقا کیداوا اتش تده دان وا هتم لر تا

 :هداوه ید راطولوب هراتس لواووا زامراو هنمز یور بولوا وحی

 با هطساووا بولوب یطولوب یتیدیوق ناشن اغادمندنیدلاق رارقرب و
 لد هداسیاشاب اضت مناع هدنکیدسا هجوت نسح هد «ردشلو یندینوتلآ

 یا ا جاقرب بویع روب هدکوکر اطولوب وا شف هلبوا هنس لوا یلب س ید.
 هلهحووشخدرقح . یدساقدصت نغو رد مالک كنابحم المهد «یدااق هدنر

 هسل وا موح ص هدنساتش تدشكمورضرا مدآ ر ؛مناح هر» س مدسا هضراعم

 بوغس نودوا دلو یر شب نوا هرب یرلکجهدانفد یعوح نموا ادا

 رلکنولوک یداه رفهبا ج وکی دحل هرکوص ندقدلوا ےالم نیمز . راراقابشت 1

 ند یووک اوا یتمهدم - ناروایهرش هدتعاسیلا یھ یا توژاق هلا

 رب كتيم اریز . زا تکرحیوضعرب الصا هکرلردنا عضو هوا هد نکردم

 نوا كنو راکوطو رولوازویدوجو . رولوا هرابهراپ هسردیا اا

 هراب وش هد رح یراراو بوراصكب ندرلرب لوف  قولبوا تو یتم

 هجناوا هلیوب . راردیا اجر ییراما نفد هجشوخ بوریو رللام هرلنکربقو

 ؟رونلوب هجا لام هک ناشن یطولب و رولوا نکم هم قمزاق یرب هلرجنخ
 و رو سم تارایس و بک اوک عییخ هکردیراج هنیرزوا كنو هللاتداع

 رارقر دراز ها طوایرت یا ن وا .رلردبا ناریسو نارود عطقتبال راطواب

 یح نمدنفا اشاب یضآ رم . مدد « رولوا باغ نمعروط هل نآ رب ؟ رولو:

 قراق مد هدایسهجو کرک سم زما اه نوا كعروا الا كتدنقا"

 كنا ردرب قوغوع تیافیالومورضرا هوا هلیوا : «ردّساث هک یزیداس
 ٠ كلا مکتب *شلوا رارترراطولب هرزواقلوا صوصخ هنامزوا هداروانوجما
 هتتاعم کم دقر رةح ,ر دا یرافراع قزاقرمد نالوا یساتش تدش تواغ

 جو اشب برقآ هبنن> یا یک یرذ-و دم كنديوس رمعم ء زالوا ها
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 .یدلوا هح نولا كس ییا هلا رم e راق هدشو هود كناغا
 : ردا یدقا یحم هد

 .هدنوک ییا هلساوتاغ ادم یولاع راق هرکوص نا نوا ! مناطاس
 ید رق ناشن نکردا سس یر دنا نفد یولآ داردگ هلو و

 هبورضرا قرهلآ ۰ یراتولآ قرازاف ین هاسانح تواو ی
 ..یدتِکندمشاپ م ةع هجدیشیا یکیدلیوس نالاب انوکوب كنیدنفا یحم . یدلک
 .یخد ران | . یدبا دوجوم تاوذ هع مالک او لقاع ندیلح نا
 .كردنازاغا هزوس یرلهح ندنسامدن كناشاب . رابدتسایدنخ شیر را آ زارا

 كا نیت . یدیا مدار كوا یجاصو زوغوآ ءژرواب ز یا کک

 هتسصق نوا و نخد انشا نام شد «یداو ند لا ۴
 .. یدربشقح هقدصت ییاذک یایح هاردباتداهش هلفاتلربد « مدهاش هدنت

 : لشاف مرق رناتیرخآ و ااا یقلرح دانا زع راس و
 . ندشدلوا ارد ع . یدیا یدرک اشیثراصر هدنشاب و

 - طّقف . مففاو ید ربقح هنفیدلوا حنح تتههاکحو اعفاو . یدشلاق هدیلح

 یدوک را یدنانآ كردنا نفد نوا هر شا یراف هه سم

 هر » س : مدلک هراتفک هلهجووش هدنکندتشا ینغورد مالک كما ناشن "

eاها ا یورو نراه وک او  
 ولوط هاشوغو نول ا هدنلب كنغوح هکقو هش ی بودا لیمح

 د ا راد هتمالس لحام ندمراقح یا ی رر
 اه حب کو یو ا دا هلا هود راطق کیا هدیدلوا هت هباغا
 . یدریاس هبوق هنتسوا كراطق ر ابو هنسهکه كنرامادخ هسهتسا . یدلوا

 مدنا هدرا ی نالا - دیدن بالام: زدلاغ یرظدد و

 نامز « زع وط قاب « رج وط لا ەدقاشىقوا اب ؟ و هجا راقوا

 رب هلیب هلرا ( كنولوک) یداهرف «هلرحیذخ کد «شلوا ا

 .بوزاق یر اغا د۶ هدرولوا لصن نکبآ لباق ربغ كما رفح ىلع طارق

Êیطولو ا تودد کس نا نوا صوصا ىلع ؟ رانا نفد . 
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 ا 0 ن اد ر ع ع قراوا رازب نکو
 دادرتسا هاوخان ا هدنمانا راهسربل ۲ هاشیتسهعاق نوار؟كسهرایف یزب

 ههاشدایب » شیدنا تقاعیاشاپ . رایدید «لمدیک همورضرا قلاق ناه ءزرهدب۲
Eزس «زرهدنا ض صع ههاشدان صلح زت » هدک دید « ؟|دریو باوح هن  

 قوغصوب كمورضرا یمالادابع نوجما زکشاب زیزع بودبا صضیخرت یندا
 7 وب هود صالارخا ۰ رایدید « لعنود ناه « زکیلیا صالخ ندمنهج
 یما تدوع ع ههو . ىد ردو دادما هاور شاد یا

 ندنرلاغا كنصب یناط بولاق هدنما راق هناهجو نازخ ردقوا بولر و

 ولا هک ینا-نالوا هدنرف بولوا راک نیسناج غا دج

 طواب كوکر ب بودیا رظن هنیزوب كوک بوموک قرازاق هلبا رجنخ یر
 یآ یدب ۰ راک همورضرا هقلاف هشود هرکوص ۰ ردا ناشن نیسهرام
 كنبرلکب تروک ندنرابناح یرهعاق (نیدلاءایض ) ۰ ( كينوع) نکیا هداتشم
 ها هایت ۹ a ناخ دارم ینسهعلق ناور » توک ی زلف

 ی تا مع ید نوک ید زرع له ریکوح رد ید
 کتی كس چ هننوردو رود ردع وروم كم هعلق بوی ندحیلق

 -ردبا نمدنفا یمی ینابط هدکدربتک ربخ شحوم هید « یدیوق یهظفاح
 هدکدید . یدلوا هک یضتصهرق رادرسوا اما « همنهح هسدتک ناور ٌهعلق

 یهعلق هللا ناما رکسع یهدنجما هءاق هکیدروک اشاپ یضترم --: تروک
 ی رهم سالا ی هدنغامراب ناه یدا لاح هتسخ یدوا . رایدر و ههاش

 بس رد یه اط هڪ د . «یدلوا موح ص قرهلوا هراب هراب یک تو

 .كناور ! و ا | لهسلد یدالتروخ « یدلوا د صهر

 ررسو قوذ هد اک هک نود كلاضآ ص هرف نک نیلا

 التسا یاور كنه اش م ۰ یدلیاناسحا لانمو لام باب هدروک كردي

 ٠ اعا یضتم ودکدلک هاروب هاکح ... یدردنوک بوزاپ هناخ دام ینکیدلبا
  بوکج راالبو درد مظع هدننیوب هود هنس لوا « ېپ كردبا زاغآ هزوس-
 دم ! یدنفا اما . یدک هللا شاب لزق هعلق ندزنکیدمهشش هنیدادما ناور»
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 ی ع یک ی ویو اوو,

 1۳۹ هع اطمرب

 راکو ناىعا ۰ الکو ارزو طنز مدلوا فقاو هلاوحا كتو بولوا

 ,یضآهدباحوب یتخ .رایدلئام هرالاصفوزام «هرلوک هاب «هرانابلیوسشوخ

 -افس ضعبو « مدیایسیلج مه هدنرانک ضوح یسەچتاب راکتخ لندن اشاپ
 كزقلام دواک یاسنتا رادرک قو مدیا یاو تک دل

 هلرلزوس یرلکد ابو . یدراردبا ځم بذک باکترا بوراو هطارفا

 بذکءلران | نمدنفا اشاپ هکدتیا هضراعم هرانآ ریقح . مدیا لس هدنسیکا

 موحم نوک رب یتح . یدرریو باتفا و طابترا بودبا قیدصت ینحشرص
 هدلح الوزعم ندماش یدنفا یح یعاما كناشاپ دم یصب یناط هلروفغمو

 دو یحاصم هل تسانم ین وا یشاداو وق كناشاب یلص 3 یدروبشلو

 لش . یدا وک لدهو رانش غورد تاغ اما . یدا منت یالنمرب یصاخ

 : یدنلوا ریرح هلو یبسق رب ندرلهاکح ییدتیا
 .نوجما هظفاحم یناشاب یضم نالوا روصحم هدنسهنلغ ناور هدرا ۶

 هدمورضزا هليا دوجوم رکسع كس قرف صدقا اها دن یا یاط

 ندمورضرا هحنلک یربخ يدتا ه رصاح اقامه ناور نکیا هد خط

 یو قار ضرر هدل وب 1 ك دتک هنصالخ كناشا ین توقلاق هل صدوحومآ

 ۱ هدنوک ید هل مان یو هود نالوا هلح س ییا همورضرا EE راق

 تماق لیزفو ناروبو یب هحک . قدروق همخ هرزوا راق بوراو هلجوک

E 9 ۱ 1٤ 2 راق ىرارداچەلج رک  

 .هغمراقح یراشط ی .یراتآو + هغمزوب 0 0 1 هودو

 .هنسهعلق نسج ییرااغا هدایب ضمب یمب ینابط ندننیدلاق تردق هدهمیک
 .ییهمزاقو ابج یلکروک ىلا هدابز ندکس نوا هلرءرردنوک هناصقو ارق ی یرعو "

 هسو هرد هلرهشود راق ن هجیکوا . رابدحآ لو هدنب وب هود بولک اباعر

 هدهسیدلدبا ربمعل رالو هس , حابصلاىلع ۰ یدشلوا بل بل هلا راق ضاس

 یخ ً ا یدادش تنم و نک یا نوا یشعا ر اق یلماود هن



 ها یلعایوا ۱۳۸
INITIO HILO ۱هک صک هی 96 صک ص6 یک مک صک و6 هک کیک  

 .( هملس) هدنسقرش بناح ندادواو هنعدق رهش ( نیمرس ) كردیا کر
 ندرلبسابع هبلا هملس . ردروطسم هد سم دلح جح نامرس ء دلك هنسەىصو

 رهش عقاو هدو دادغ هلا لوج ا بلح . ردنسات حافسلا ةللادبع

 نابرع ردق زویج وا هدنفارطا بولوا بارخ یرهشو یسهعلق . شعا یک
 هندم رب هل وا دونم هک ردهنلاش ضرا باو بارخ . ردشلاق یسهناخ

 ا ا فر ارو ندارم رپ رکا رووااغر

 !٠ ردشمسا رللب هدنرارب كرانوا هراجه « رولوا ناربح هدکدروک ناسلا

 هني نداروب . ردروطسم هدنراتخو هرحش بولوا ندمشاه لآ یسلاها

 .هلتهجوا تودا کم نکد هب هحشدن| جام حب حس صل اشا هدن ول . كدلک هم رس

 نوک ۰ هشر) یرلرومعم ۰ دتا رس یاصقو ارق یهدنسهروح- ترد

 .ردروطسمهد مدلج حح به یرلفاصوا بولوا یرلهبصق ( روغش « بیلدا
 . هدساناوفا . قدلآ لزنم هد ( نامت ناخ ) بودک هلامش هنس قرهقلاقندا روب

 رده رم چ یسراس لکو یسعلق لرد ( ناموط نا)
 لاثمارد بلح یلاها نکرولوا لخاد هیابهشلابلح دلردک هلامش هت ندارود

 اشا » ۰ رابدباب رارادنناپ هنیرزوا رلهارهش بوقبج هنلاقتسا یالا كناشاي

 n ۰ كجهدیا تکم هدسارسراکنخ هدنحراخ یسهعاق باح

 .. ردد ص دلج حح عم یقصو هدرهشو . شیدا هسته راشواح یالآ ود

 راعشا وش هدنقح ابهشلا باح ند ( یدنفا هداز یکاوک) هدزمشلکو ابا

 ۱ : لدابا ریرحت کرت هلعوب كردبا عاتسا یراتفک رکا
 اهراهژا بیغلادب تکردا  اهراہنا یرجام نیح تکب
 اته راخت: بلیت تم 6۰ یی اهراس تچ او

 اهراز نا یبوطف اهرزف یهنشنام یو دلخا یھ

 .. رده دنا فصوت هدنعوح ر كج راولو هدنسهع كنهرعم بک رهشو

 ردنا ناب یراهفحن دما شوخ زهکیدتیشلا هدبلح
 9 هلا ناشیلاع یارززو نمو کی زوقط یرندمتحاس تاد
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 ۱۳۷ ه رعم

 ه ردر وشم هدف رطه هکر دون هدیرب لرل وص نانلوا قلخ قروه وا یلهحارت

 7 رلردیا رکذ یهباکحوش هدنفح كنو

 تب یدا یا دازردام E ) ىرعملا العلا وبا ) روهمشم عاش نوک وب

 بآ كرم نودا شوت ندیرملا طش . يرو داد

 هنیرهش هرعم لاحرد هفیلخ . یدردیا حدم هجرد طارفا وصو یتساوهو "
 لوانت ماعط نوکر, . ریدربتک وص هلا رلهموقهوق ندهرعم بوردنوک رادصاق -

 . رلیریو ندنیوص هرعم هلا هفیاخ تراشا هدکدتسیا وص خش نکدوللوا
 وصو » بودا سح یتفخ كیوص هحنل | هللا یغنادراب یرعلا العلاوناخیش

 اقلطم «هلا لا » نکا . رالشاب کما لرهبد «ردفیفخ ردق ینوص هزعم مزب

 نونص كنءسمدوخاب مرو هر ها نم نا )
 هدر کر دنا ربع اروا قوا نوا د
 لات ا . ردلثم برض یزوس « اعماوهنا «ةرعلا ءام هذه « هللا ناحبس »۰

 «یفاخ رب كنهرعم .ردقو هدهرئاس ٌهعبسملاقا یساوهوبآ كنابمش باحو كەرەم

 .ردشع وطیاهجیراقلن وزویراهحابتود بولوایناکدردق یللاقرق.یعامحرب

 لس سد زو . ردن وفدم ماللسل |هبلع حوت نب عشو هداه ز یسا .كنهرعم ۱

 یسوم ترضح . یدیا نک اس هدنرهش دوم هدنسارخ هیت بولوا رمعم

 ندیبن یسوم . یدرلردوک نوبوق هدکلرب بودیاتاقالم ًاضعب هبامالسلهیلع
 ماش رب رق . ردشمروس لاحترا هدعب بولوا رمعم هس یدب هرکص

 5 هارک قلوا یسنلاع ماقم یس ر مدسا تراز هدارو هدر و دنیا

 هدانس روط هکردنوتاخ عام یثادنرف زق كس یبوم یرح كن مو

 رصم . ردنون ترضح ولغوا كفسو ترضح ن مارفا یرد . ردنوفدم

 . رداطخ رردبا نط یرصمنولاید تدح "یوار یو ترضحو قلح

 رصم « یرصم نوللاذ .نالوا نوفدم هدنرق ینیهج هبقع خش هدرصم

 لوسر لاکا لاو شلک هلا كلحابا هلوسر ترضح ند ( سقوقم) کلم
 هنيو . ردشلوا ندمارک با بورتک ناما رابتخا ی هجئروک یادخ

 ندارو . ردراو یهاکترابزو ماقمید كنسرات رضح یرعلا العلاوبا هدهرعم



 یمهمانتحابس ىلج اوا ۳۹

 1 هم یجصج یمم صج یمج وجه مجرم و جیم ی صم مچ ممصمج مم ص هه صید

 نواصو ےک وا هام اح كنحاروحرب هن ES د تقنم

 وجم دال وا نالغوا ی هدننراق كنس وب « ر ند ڪدروس

 دا له عضو نوتاخ هللاماب و شعد ءا! نیسزک یک مت تولوا

 ید راکب حسسش نآ لوا و هدوج و مالع رر ضح رولو هرابسالا

 ناذا هنغالوق بولا یعوصعم ود « ! كر و یالغوا مزی» بولک هب واق

 زونه ادخ تمکح . ردشمتک بوقارب هلا ماست هنسهدلاو هرکص ندقدوقوا

 . كيشب . شملیوس تاگ هج بویالشاب هتکرح هاب موصعموب شما دلوت
 یحایروج هدقدراو هنشابچوا كرينا لوقالصا یرلیش یک ب اولا «قادنوق
 . ردنشمالشاب هکمزک هدنناب دلراکب خيش قرهلوا نابرع ید یغوا كاف
 هراکب خ.ث ینانکسو تاکرح ۰ یلاوحاو عاضوا « یلاکشاو دوجو عیج

 «رایوسیمنادیسیونعم داووب نکیالکد مالکلاریثک راکب خیش نکل . یدرزکب
 خار هما اا او نا رها تاک همدا وا همسلک تسار همک ره
 . هلوا راو یت . یدردیا ملکت هلرلایشا یس هلوقم رحشو

 - هنسهعلق (صم) كردمالوانت ینسامروخ راکبخبشوب هلیااشابیضتع هدعب

 و ناسا هوم را هضم اج نایتساف مج نیا ء كدلك

 0 ا کا بل ناار قا لرم نوک هور
 ولعوط .چ وا اشاب مهار رادرتفد یشادرف كناشاب دما هراب رازه . وند

 كن قرف < . ردشهوا نالا هلش رط قله را هب ارو نکیا ریزو

 «یتماعز ید . ردە ا (۲۳۰۰۰۰)یصاخ كنساشاب . رولوا لصاح شو رغ

 . .ددزاویسشاب زویو یسشاب یرچ یسکب یآلا . ردراو یرامت ید ناسکس
 . رولوا رکسع شعلا زویشب.كيت هلبا یرکسع اشاپو یرابلهبج هرزوا نوناق
 را یا تیک یلآ هتنیضاق : ییاضف فرش شا ها رو وا
 یراک احهلضف ندنفیداوا ارقف یسلاها .راو ینارشالابقنو یمالسالا خیش
 دی ی ۰) بروا هکر نا کس ریش تروا رک ی هقلق ردو

 . راو یدصم بارح یا یعرکب . ردراو یرهناخ مغو دقو انب رک راک

 هزدنابح بآ رب « رولوا قووص یک یس هراپ زوب هدزوع بولوا راک وص
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 لابرع راکب حش ۱۳
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 تئحانا ) هلبا العا توص نکررو هنلاص هلاص هرجا مالسا رک ابع هدلاح
 بولوا ندتما یاحلاصتباغ اغا لیاخ یشاب ماکع . یدلشاب هکعد ( دادفلانم

 هلا تدح راکب خيش . یدد « ؟ هددرت زب « هدهرن دادغل ء راکب خمش اب « <

 مقلاص رب ندنزوموا هللا غاص نکیا هدنزوموا یرالا کیا بود لا مسب

 شعوفندنحاغا زونه اهد ه؟یدراقبح هنادىم ینسامروخ یواطصح كدادعب

 . یدبد « دادغلارع اذه و تورو لكنا ماکع ع نامطا ق قو

 یه ما » بوراو هاب كناشاب یت كرهلوک بودک لهس راکب خیش
 هڪ اهد بود « دادخلا ىلا حورو هیطنطسقلا ىلا حور هدعل مورلایلا حور

 ا یک لار لط هدد او نا نواوس رازوس یلزومر

 یخآ م ییمقلاص امروخییدریو كراك خمش یئاب اب ماکع هدعب . یدلوا هحوتم

 یواطصح كدادغب شعوق زونه هللا ناحبس » اشاپ یفتم بوریو هب اشاپ
 اکربت سهاد چوا .یدربو امروخ هدلکنحرب هریقح ادتبا هد «ردسامروخ
 جولفمو عورصمبولوا ظوفحهدعاب الاح . مدلبا ظفح ینسقاب بوسا لواتت
 . ردضلوا هلیو یقانم كراکب خبش ردلاع ادخ . زرربو هناد رپ هرانالوا

 كابر وخ ۍواطمح دادادنب « رولا امارواوا امرو ما
 راهرق ریاربهلمزی مدقم نوک رب راکب خش . ردقو یلاتحا قلوا هدرابد رب

 یسترا هدلاح ییدزک كرد مالک طلخ هد رلهاکرخو همیخ هدنس هعاق
 ,نامزوا . یدرتک یمامروخیواطصح مقلاص رب هدنبرق یلوبق ییاو نوک

 : ردقح ایلوا تامارک « مکب یدبا قوب هلسب یحیج كنامروخ هدئلیا دادغب
 بودا تفلا هلکت | هلوا رظانو رضاح یم یدبا رارب نانرع ندمارکی هلظم ۰

 مدک دلک مر . یدا راو یسهرتاد رب هدنسهناخ كرىقح . قدربل | ینساعد رم ۱

 ا یدرارج هد ( فدلا قد ) یدررو هعلا بولو یهراد ا

 ` 2 ا اع لا فو يراوا شوخدمز نسوا |
 نذؤم هذعماح رب هددادغ . یدیا نددادغ كاخ خيش بس ید تقام

 ندهرانمهجنروک هداشک ییادخ تر باب ا هدایلافصن بولوا

 . رزک نایرع هدرازابو وشراح . روللوب هدماش انارع بوت[ یغاشآ یدنک
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 : ناعور نودا تراز را رکت قیشب>لالب خس س :نالشو خش ینرعلا

 + لدتا دادمتسا

 زیکیدتک همور راد ندش رش"ماش هدنسهنس ۰ ونشا

 َ ۱ ها کفن ایر شاپ نیما لوزعم ندرمعم هدنسهرع لی هدعمل | ید نام

 . باج بوتلاق ندماش نمدنفا اشاپ یضتیم نوک لوا بودی کم رد

 .زوبحرا یبارو . كدلك هنسهبرق ( هطصم ) كره ۶ ندا راغاب هلاش

 Es هدئون . رد وک رومعمیلهابو غاب یلمام وعماح < ییهناخ

 تفحص و تایو شل < تیالوک ام دود تورا ردق لوا ندماش ناعا ۱

 کش ردق لوا نکیا هدنصتم هاشاب هکردشلک را یاده e ثمنق ید

 زو هد كنو .كدلک هنس رق ( هربصت ) هلتقرافم دا ىدا یدک

 رر لصقم راو یراوشراحو یرا اها  یمامحو عماح ییهناخ

 . لدلك ( هنسهعاق E ندارو . یدشعل وا

 .قلوا صالخ ندنمایقشا نابرع نابرع هعلقوب - رلهرق ٌهعلق فاصوا
 برع کنز ولت كيب کیا نوا هبهملق نوردو هنفارطا بوللوا انب نوجا

 * داور دوز ندیلرا مات هما یسقلق و نوا واوى

 . لکشلا سفت هدنرزوا ایق نیلاب هدلوج هملقوب .شعا نیما ماش قیرط هدنسهیاس
 هغلوا مده م یرلّز ضع هلا مایا رور طقف . ردالا هعاق ۳ شفلوا اس

 :مفشرا 4۳۷ - ردقو ناو ما نما ی ها نالوا شالا
 هش ا لو بارخ هدعب شما حتف نک و ران 4 د ملج

 Ê را ناب ِ هحورب E N ضع

 ,قاا نلاب قابق شاب « نابرع راکب خیش س نابع راکب خش بقانم
 ' ,ینداواشک هقوشو قوذو شعوق هسرازوموا یرللا ییا بولوا قالحو



 ۱۳۳ ماش

 تت .

 رهش هدتعاس ٩ هلاش « دودس ناخ هدتعاس .٣ مدشود هلو برشالعاد وع

 ۰ ام نول EA 7 نوقاق هدتعاس ٩ ۰ هل وحلح هدتعاس ٩ هلاش ۰ همر

 هس . قدا غوا هسرالزنم نالا بقعمدتعاس ۸ « راح نبع ناخ هدتعاس .٩

 ندنتایح بآ « كدک ندنسوق فسو ترضح بودک هرجا قلشاط هلاش
 نازحا لک ندناعنک ضرا ندا ۰ لدتا EE یمدند ون وق بوخجا

 بودبا تراز ی ( صاقو یا نبا دعس ) نددرشبم ةرشعو بوک یوقعی

 ر هلاش هنب ا و لزتم هد( بوقعل رسج ناخ ) كردم هلاش هتس 7 ُ

 . ةلدلک هنسهماق ( هرطبق ) هدتعاس م بودیک هرجما ۍنامروا هشېم مظع 1

 یماحو ناخ ۰ یبهعافبولوا یسانب اشاب ییطصم ال ال ندنرلر زو ناخ ناماس 1

 (هحروط ) یرلرب قلرانو قلشاط هلاش هنن ندنآ : ردراو لا 1

 دلردک هلاش هنس ۰ ها داک هنسهعلق (هعسعس ) هدتعاس ۸ بودا روع یتسهبرق 1

 نیئاغونیلاس بودیا روبع یب ( اشاپ دخارصق) و بوک ینسهیرق (هوراد )» ِ
 وع ا نادیم رک هدنزانک ی رغ اما شم: تارا لاو

 هرزوا نمهبنم هدهراد ید وقح بوشوروک هلبا نمدنفا ا یک 1

 نوا بوروس زو هنیامک اخ هلنمدنقا اشاپ ندنآ . كدتا تکم هلمهمیخ 1

 نوا هدننامز لرع لوا . مدرو یرلهما تو یعارصق يا هلا هتک

 زویحوا ه ربقح تودا ناسحا مت هرابحقل وژهرف هه همش رک هنلا هی بن

 بودیاظح ناهج ۰ ناهج ندمکیدلکو . یدتیا ماعلا قارصقرب لیا شوررخ
 فی رشحح ندنغیدلوا لنع ۰ فحر وطمدبا افضف وود هاتف وک تما

 یتماما لفحو هشورغ زو یدب ینمرلهود سار یدب بوسیلوا رسوم
 « مورهار مزع » بودیا تخورف هب هسک مان ( یزاج ىلع ) هشورغ هسکرپ
 اغا مان (اغا یلع) ندنرلاغا كریزو اشاپ دارم هرق ندنفرط هناتسا نکرد

 نواولروک رب هباغا اشاب . یدربتک ساویس تلابا ءزمدنفااشاپ یضتم بولک
 احا هم ریقح . یدلبا ناور همور یروب نم یاغ | بودا ناسحا هسک

 نردلایم بودا عادو ترابز ینایح ترصحو بوشالعادو هلا ناتسودو



 یسهمانتحایس یلحایلوا ِ ۱۳۳

 س هف رط نر قلقا ته ابتس 3 ند رمش هع یراهاکت راز

 ٠ رصللا تح یمظع رهش وب . ردراو یسهارخ ( یسهرق نالقسع ) هدایرد
 تراز ناداآ یرب ندرصع لوا . ردشما باک یلارسا یو بارخ

 هجورا قدسزاب یامتربع راثآ نالوا هدراز هبارخوب . راتاب بارخ الاحب

 .یراترابز یدمش . ررو تلالم هنابوقواو رازوا ردق قجهلوا باتک رب

e ۳ 
 هد یسک رابدوم ۰ رابدیا ردار ید راتوب : ( نالقسع ترضح ) _

 .«یدمءاروح « هولا « نیداو « هداحس ) : یراشادنرف . رلردنا معز ریمغیب

 3 ۱ ارم ودم هدنحرات نالت یک ینا . رازد (نالمس
 و ی اما شرف برات بوک لا رک ندکع یرادوه 7

 :( یرات ضح ناواش خیشلا ) هدنجما یسهکت هدننناح هلق كنەنغ . رلردبا
 .ناواش خش نابرع اما < ردناعش یراش رش مسا < ردناطلس ولوا « ردراو

 .ن ىلع خيشلا ) ۰ ( مزاللادبع ترضح خیشلا ) هدنطسو كرهش . رلربد
 .ندحخیشلا ) ءدایرد بل هدنبرغ بناج كرهش . ردرامیظع ترایز ( ناغرف
 .شمصابمدق هتطق ۰ ردراو ( یعلا ناوضر خیشلا ) هلیاهرسسدق ( یدمار

 ترضح ( فانم دبع نب مشاه ترضح هاکترابز ) دود ران اطلس هوا

 نوک اا نامز ھو رد قادم مد ده راز رزدخ كاوسو

 .هلغلوا فا رش سدق هلق نکیا قو ید همشعش اهد هدقدلوا موح رح

 کاج هدهزخ كمشاهوب هدحنراوت هج . رذشلوا عقاو کب ناب هفرش سدق
 .هدتلاهج لاها ضم ۰ ردشعد رلود ( مشاهلا ةنغا) هرهش ندنعبدلوا

 يا هدقرش سدق ند»نع وب . ردراو یسهناتسا رب یصتحو دم . راردیا

 , ردلزنم رب هدقرتش سلب ان . ردلزنم

 . كردا رلتراز ردق ینیدلوا نکم بودبا انصو قوذ نوک نوا هدارون

 :نالبهک کیا هیاشاب بولآ یلام هسک نوا كندا اشاپ یضتم نداشاب ناسح
 هلبا ابحا هلح . مدنا ذخا ناسحا هارجارخ هسک رب هرقح هلا قارصق
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 هن ۱۳۱
PE HODE ۰2۲2۲ وی وکیوم وکیوم KEK KUDE DEDE DIE و DEDE DDE REIETIE یوم REKE DIE DIED. 

 كج وك هدلح مان ( هللا ) هد رو هزغ : س ( ناحسنع ) ندنراهریسم

 (ناحسنع) هرلن و راراق | رلزاکس لزوک ددع شل هدارګ و ءراو ازم ۱

 هدفص ماا . رولوا باغ هدهرفحرب راقآ « رازوا ها هداتسش ماا . رارید,
  قلدیصا و اراک مارا راک هدرارو . ردزا تباغ یس هلصوح

 ا نا شاخ ول ۰ هد راشاط رودم ردو ناغ رو روو « هرن 3 3

 نشاط هران كب یاع و كوك ردراو جد قعانرا

 یرکسع ودزار ناد توت یر از ام تل ال یحا . ردراو ناومخب ر,

 سهدلا معاد ۰ رکا یسهرد رب هن رل هس شاط وص هحک نوا« نوک نوا " ۰

  روروط لر بل لوال اک هت رلهسانا یوص . روروط لام الام هلبآ وص

 «ءروط , شوحوندوصو کردوش یع لصا ! رد بح زا شاط السا

 هسا شون مدآ ین « ربلاق نابرع بولیکود یرایوت هستیا شون تااویح
 لوعفم ندیوک یناورسخو - رکید تمکح . رولوا اود هتیرادرد قوجرت
 هسنازوا لا كاب موصعم « زامهلوب وص ی هذا دارسقلآ وض مدار
 هدنسهارخ ئرهش سام ص و هارو یوکوب ورو ل وص

 روډ ردشمتا انب هلعساط مک سونلاح نالوا نوت

 زو ا یرضخ ناخروم لوق س رکید هسح

 یهش هدارد بل هدنرق هغو هدنرصع رک ندنکسا مدقم هنس ییا ناسکس

 حیج ۰ یدراو لو رب عساو هرجا ارد هم راو هسرف تالو ات ندنالقسع.

 هطباق كرصم یتح ۰ یدرلربلک بودک هلا هار هداح لوا راشورب ناراحت

 رلءودو سوماج هليا هار هاشون ییرلاهتنم دوم كرارید نانلوا انب هدنرصع 3

 كل رصمیدوهم ر یلاح هدن رصع ا وک ب بوکج هلا

 هنیمز وص لین هرجا هشبشوا نکریریتک هنیرهش امس هليا رحس ینکرابم لیت
 رکیدو . یدلوا قرغ ینصن كنلوب سیرق قرەلوا هاط هرم بوشود

 هدر یاد ر دش راق هزکد قآ تو راد هرق را امدقم هد نصل

 بوروک هدارد یرلووا نکرلک ند رف راک اذهامو لاتا ی
 ور رع شا هفرالا یابد كردا رارف ندنراش جا
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 دوو هوم هو صوت عم هو دو بسم هو هو عوض و دوو هو دوو هو هو صا

 ندنرلیارمس .ردروتسم هاچ کو قار وط ی رلماط بولوا رکر اک ینرامع ہل

 r تان یا
 هعج هدنر نوا . ردراو یراعماح تار نشع . ردلکد ثكسکا مچ رگ تسمه

 ` نسح) تالو "یلاو كلام هبهربثک تعا هدنحمایئراح .رونلوا ادا یزامت

 كننیرلرامعم سدقو ماشو رمصم هلج هکردانعر عماجرب انب ون : ( یعماج اشاپ
 هسدنه . ردادبی عماح یرلکدلیا اشنا هلیا تفرعم ضرع اباغت هنیرب یرب
 0 اروم تح ندر نیکان رکا طب نامها رلتام

 هدرب رب هکر دشمنا انب هرانم رب دمآ رسو نوزوم یلهفیرش هقبط چ وا هعماجوب
 . ردلکد عساو ردق لوا (اشاب نانسن نع اف عماج )۰ زامهنلوب یرظن

 . ردراو ( ناغرم هکن) بیرق اک ۲۰ ( مزاللا دنع کن هدطسو كرش

 ءردقو یسراح رههلغلوا هدلوح رهش ۰ ردراو هناخ لسس زو ینا هدرهش

 را لق هلرلهود ندهرمشط اع 5 . رد وص ولوق به یوص

 یتلا هلج . رلرداشکلدو حرفم ( یا رکسا ) ۰ ( عام اشا ) ندنراماج
 تمقید هدنسشراح اما < ردلکد رهش ردن ك اک ردراو ناکد زو

 را ترا اب E ازا: یال رولو اشا
 كي عونرب یلموس تباغو لقشبقاب نالیند ( مشاهلا ةزغ لاخ ) هدننسیلاها
 یرلنالوا لالا طسو . رارنک رلاق سلطا « هجارف هقوح « رومس «رولوا

 هکارک هجالآ هلم یسارقفو میانص لها . راربک هداس شام « هقوج
 و نوللارمسا یرایضعب ءيلشاق هاتس ون والا ضاس ییاخ درلریک او

 هلا راکو بسک یسلاها ۰ ردرلتسود تم سم * مرک تعیاتصو یس روربښن

 . یشد هود ضاس . ږدلس یماوه بولوا هداطسو كعبار ےلفا . ررنافافک

 ی رک قوص هحالا ,ردقورعم یر رحو هنا .ردح ودع یریعش «ینادغب

 رادىا «"یربحا ء یران ۰ یشوروط 0 یوم « یدود یو . ردراو یاب

 کو هود زو هڪ هر ەم ۰ رد غ٤ وط ناهح یسامروخ « یزو راقو موزوا

 ۰ ردعان فطا ۰ ردا تمنع یرلاروا بودیک یاب نوتر
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 ۱۳۹ ه زغ

 هرهئوا هدننرام نامز مکح (.سونیلاج ) . ردهدهمرتسوک یتمظع یسانم
 هردرومعم الاح هلغاوا راک هاکرظن هزع . ردشعا تافو هدارواو شمایغوا

  قاحنس هدنتلانا ماش ردشمک همیاس ناطلس زووا ندیروغ هدهنس ۷۲

 . ردهقآ (0۰۸۳۲۸) یصاخ ندیهاشداپ فرط كتساولریم . دیت یب ˆ
 كس هلمح هلرلولهبج هرزوا نوناق . ردراو یرات (۱۰۷ ) یتماعز (۷)

 .رلردبا رقس منع هدنتل | یساول یکبیالاو یساشاب بولوا رکسع ىلا زوی

 « كس ترد یوهنس هنسضاق ندنرلارق . رداضف فبرش قلهغا زوي چ وا

 "ووم هالا ةباغ قانخنتشو . رولوا لب شورغ تل نایت

 «یفارشالابیقن « یمالسالاحیش شم انونف لیمکت ندهعیرابهاذم . ردنادا و

 « یس هفئاط ءابس منتح . یماحلصو املع راک : قارغاو ناعا تا

 رهش ۰ یسدشاب وص ٍرهش < یان ربش . ردراو ییانصو فرح لصا اقنع

 ها دالوا تیطورشمو تابح دیق رهشوب . ردراو هدیرادجاب رهش « یستحم
 وصح باوبا ندنغیدلوایغاتوا روم كلم یرب ندناخ ماس كناشاپ نبسح
 ۱ ۱ . ردیصاخ اشا به فال

 بارخ رص لاتح ینسهعاق نالوا انب هدعدق نامز  هزغ هعلق لاکشا

 هقرش بناح ندارد بل . ردشعلوا ان ندهرکص یم هعلق ییدمش کما

 رر جوک شملپاب ندشاط ۰ لکشلا عبرح هدنجا قاموق دیعب تعابرپ
 .ردراو یسوف ریمدرب ریایحا هب هلق ۱ یدق كنراود .ردهعلق

 ارز . راردا قاناهکن بولوا دوجوم اباد ینارفن هعلقو رادزد كنهعلقوت"

 هداملق نورد : ردقوح یتخد هغلوا ر یدحرس ناو لارا ۲
 هلقاربوط هدنجا هعلق . ردظوفح یرلابشا تمیقیذ كنقلخ رهشو نابعا

 «یرلهناخهبج ۰ یرارابنا یادغو «یماحرب « ردراو یسهناخ تارفن روتسم
 یسهلقكنهماقو . ردزاویرلپوط نهاش فیل «العا « یسهاخهبج قوتسم
 رب یربشآ لوب هدنکوا یسومق هعاق . ردلاثم مظع رهش شوراو ی هدنفرط
 . رددحسم یهرثک تعاج . روللوا ادا زام تقو چ وا . راو یدجسم

 هس

 .ردر شر یل هناخزودړچ وا كس هد هلحم ى ۱ هدارګ ر عساوو رود : رهش لصا
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 ۱ رسا ما از ردا راز یرق ندراشلوا بهاد هوم
 .ردهدهلمر و یرلرف یخدكماس دالوا یک (نانق

 .ضاع نو رگ تربضح . ردنداراصت - ( نماصلانا هداع را

 تافو هد را ۳۵ هدنامع ترضح تفالخ و شفلو هدنحتف رضم هلا

 : یی رلقدلوا نوفدم ككراربمغس قوح رب هدرارهش وب را رات . ردشمهلبا
 .نااس و لوک + 4ق 2 ندارو .ردرلنوب شعرکتتا تراز هدهرارازا
 3 ٠ نیو رومعم هدنک ا رع. قدراو هلرتم ( دونس ناز كرد هرجا

 1 ۰ ردمیظع ناخ رب «اراو یراندب یک یراندب هملق . ردهصق رب هج ریش
 مس هردک هبهیق باح هی ندنآ ۰ ردراو یرصتح قوس « یا یماح
 و . كدلک ه ( مشاهلا ةزع ) ےدق

 ن بولوا یدودحنالقسع ضرا -- مشاهلادزغ فاصوا

 . هنسهناخ اشاپ نیسح نالوا تبالو اح هشرغوط هحنصاپ مدق هعدق نیشوب
 و یاب هناورپ هلیرابوتکم كنمدنفا اشاب یضترع . قالوا فرمتم بوراو

 ١ 0 .یراهمابتح نودا طح ردق نانهج هدزمکیدر و یرلههده هراخ یلکسا
 3 ۱ د یادا بوردنوک هلکرس هلن اءاتش زا 1 ردد ES یدریدتا تار

 ۳ تګ رورو بش هلا اشا . یدلا هس تنم یف هناخرب هریقح هسد « زردی

 بحاص « تعیبط یطتاح « حور كبس « ندناراب اشاب یکم . قدلویوق هماخ
 :بغازو بلاط تای هلق و . شعا هکر خ زومو یثنم « مرک

 بش بودیا عج یتیخرومو الع كرش هدقدلوا یراه رش مولعم وا

 .. دم هرزوا زمکیدتنا جارختسا ندرانآ كردا عش خم راوت بتک زورو

 :( قالوص نا ) . ردمشاهلا ةزعوب هدیر ندرلرهش نالوا رومعم نافوطلا

 كنیهذ یحاص ( هاحصلاق ديرجتلا ) و كن یوم ( یعاضقلا ططخ ) هليا

 رد ( مالسلاهیاعحون نی ماس نب مشامیم ) یسیناب ثالبا كرهشوت هجرالوق
 ۲ . درب هح هدناتسربطو ناساح ضرا بولوا رمعم رلهنس هج ( مشامم )وب

 ۲ . بوریدپاب اهد رمشرب رکید هدریزب دیمب لیم جوا ندرهشوب . ردشمتا انب
 ٠راا طقف ۰ ردبارخ یرب ندرصنلا تحب« یدشع وق ( سام رم ) یتمسا



 امر ۷۱۳۷
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 كما راع ی[۱7 رخطسا رهش یم ام راف هرزوا اا تعارر لف"

 تم روح یار هیوا دادو له یب ت ۶ .:رارد ردشلوا رسم اکو

 شامد) هلاحر و هبلف هدمور راد قرهلوا یراط نونح هتسودنک نکردن

 هسرزوآ هرکص . ردشعا اعدا تنهولا اما مث اشاح هدنتمس یراریانب (دولوق

 ارد بوک هنفرطیلوطانا ندنراصح نسک زاغوب دیش بوقیحداع نب دادش

 هلا هلاحض لغواو دادم مدنسارگ نیعدق رخ قولتاا ها کک

 كرديا دود ا ردشلوا مزه« دشج و راشعا مظع كنج

 هللا هرتسد بو وف هتسيازآ هول ینا هد کور« ترو کک

 .ردعونع نرابز بولوا نوفدم هدسد یسهطا شوف الا : رد

 . ىدا مکعب دیر هاس یئنادویس -- ( نامقل ترضح تراز )

 تانابنو هاک نالوا هد راغ و .  رد شهر و تک ههر قا

 هلجا یتح . یدرلر د « ےاود هدرد وش ن نامقلا « هلا لاح نال هد 7

 هدنرک یرهش هنطآ هدنتبام ثسدقم ضرا . یدنشلاح هفلوب نامرد

 دروع هرجا ]۲ .(ناهچ  ناحیج و بم ند رج (سیب ہک و
 هتحایس ماع رخا نامقل . یدنآ هر یاتک هلیداق ندنلا لیرج نکرد
 هدنحا یراغ كس ردا ترضح هدن ر مش ) ناوسا ( هد رل اع دبعص ضرابوشود.

 ادخ قغ :ردشلوارشم هامروک یرافو مربقح ) :رولوا کا نا

 . هباک « هاب « لیفترق « ناجراد ۰ لسحتز هدنجما هاکرظن راغ لوا الاح
 كردنا اوه لیدت ندنآ (. رولوا رطعم یغامد كمدا ندنس هحار هلوقاق.

 . ردک هاج تنا بوشود هلا لجا یتیدشلاح هقلو نامرد هو

 نرسقم ضعإ هدنس هج رک تما( نامقل لاقداو ) . ردنوفدم هدنجراخ هلمر

[Jیدمش . یدا یک تكدتموکعن ایدم جنا سل و هسرب رخطسا  

 ۹ راو ی.هارخ برق هزار. :

 -رلرید ( یوصناهج) یبلاها اروا هک - رو نک ندنلخناد یتالو هنطا [۲ ]

 «رارغوا هند سدم بوک ندنرل هلصاف تک لیح . ربلک ندنراتهح شعم و ناتسلا ات

 مد حس « راق ۲ مزکد 9 هدناخ دم فال قلهطرومو - ردیهم هک بریم

 . ریلک ردق هور شاط هر جات او قلق نایب
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 1 نداشاع یهیصقوت . رزم یشر هقشاب ندننا مدآ هکرولوا لاب عور

 -دعل نخروم لوه ۰ كدلك هنسهعلق (هلمر) مدنعاس )۲( هب هلق بناح هس

 ماس یسیناب كلبا ۰ ردوب هدیرب كرارهش نالوا رومعم هدضرا دا نافوطلا

 هدیرهشوب نکردک کما بارخ یرصمیکسا رصللا تخم هدمب . ردحون نی

 رخآ هکولم ندکولم بولوا رومعم و بارخ راهرکهچ .ردشما بارخ "
 ها اتم مرع هردنعلا ندا قریع نا ِ هدنسهنس ۷۲۷

 هتسسضاف ار ا هلحو - رداضق فیرش قلهغا یللا زو « ردکلکاح
 یرادرس یرحکی ماش :یسبثاب وص .یسنح وتو ناب هسک ید یونس

 . ردولوتروا هللا كاپ بارت یرلوا . ردراو ییارشالا بین «یعالسالاخیش

 هسا ندنفیدلوا مقاو هدلح رب قاموق فاش دن ر هو فافا

 رب هلا لامر فه امآ . ردانعر هعلقر اب یدادش .رارید ( هلمر هعلق)۰

 .ددراو ینارفن هعلق ردق شم «یراذرد یرلهناخ هدهعلق نورد . ردشنوا۰

 یهدنراتب هعلق . ندلکد ىم هدزوآ تناتم یسهعلق لاصا «ینورابو جرب اما

 دوشم هلیمان (یزوب راق هلو یروراق كنارو . ردرومعم تیا و
 . راها تاغ الا ناف روم

 یرلزیزع ر (عون ترضح نب ماس نن شهرا) -- یراهاکترابر
 بودبا تافو هدنرصع دیش سابع نبا لوق .ردلس شب شعلا زو تزد

 ایا رد بتایا هاگترابز الا ردنا هوونا هدرا یال هلمر و

 رادمکح لی زوب یدب : راخروم ها قحا . ردلکد مولعم یر لدیشج
 كوب « كمزود حالس « كما مع تحب ۰ قمروط هرزوا ناور تخت بولوا"

 لروک بوبهلشباهلیا تغابد ییرلیرد كراناویح نوک نوک كما ادیب مشیرباو
 هرهش ندرهش « قم راقیج وخا ندنرعق ارد بوریدتا قلصاوغ « كمنک

 اسو كشم ء هبلق ربع «دوع ءكلسم جم وتسا .جرک ,چسرک .قما لوب

 «نولاص ۰ كلزوك هاتروس « ریفن_. ماجح ۰ رداح . قلو یاب رطع نفرات

 یر ؛تعنص لها یرب ,یهابس یرب ءاملع یر قاخ .قعا هراسو شیرک

  Deeb 5 5و #0
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 .ردراشملوب ترېش هد (یراباتآ .ناوجت ن هایت ها

 ر هدنشنیمز رز هدنطسو هیماعماح هدنسهعلق ماش یح بانج تداعس رسم

 كلر ومت هدنحرات ۷۹۸۰ ردهدنآ الاح تولوا عوضوم هرزوا یس نوتلآ

 .ردشامهلوا رداق هفجا هسک یرب نع رق و اما .ردشعا تراز قرهردحآ

 ریو اضر هنیربق فشک « ردیبحاص مات لالجونع « ربع بانج .
 هرجا نادابا یارحرب عساو و زود ههلق بناج هنب یئاشآ نداروب

 بولوا یلاع هناتسا رب . دا ترابز ین (یرلترضح ندور خش) كرهدک
 ته یراهیق نكر شا هلحایس.هوراتسو و . ون ات برا

 < كدلک ه (طول ترضح هصق) هلردک یرلیا نداروا . ردرادقتعم هزب نعوب

 .راشعد (طول رهش) نوا یدلوا نا U طول ترضح .ردعدق رهش

 الا ینا رانا سعا بارش یصتلا تع. یا د کک
 : هبحات رب E یساضق یسهلمر نطسلف 1 یعاحنس هلع ۾ ر

 .ماح «ناخ . لدجسمو عما جوا «یلهناغ كيب هدنلحاس یلوک طوا بواوا
 كشم « یسهجاب « یغاب . ردهصقرب نرش نزح هلرازابو یشراح ی

 . كلو اوز و حودع ردقوا یساوهو بآ :ردراو قا

 اشا . رد ا مس رس یقلخ هله کک هل راکزور یسهشاردب هنر

 1 و یسشا وص ؛یان «ی . ردبا مکح یسل وتم هلغلوا یاقوا

 ۱ تن رز نده حر ای ۳۳ ا ج 7

 .هلیسهطساو راکلم یرادشال كردبا شخ هرلیطول یراب بانج هدنرصع طول

 وص ندضیدقیج هنیزوب كيوص رلهشال . ردشمریدکود هبهریح وب نداوه
 خش . ردشلاف قصاص اذه امو ىلا « شلوا یهشار دب بودبا نفعل

 هلا نع یرلترضح یدانش دم بطخو . حاولا ىلع خمدو ندا

 .یعوو یطو هحرزو هدنامز نقاب : رد لوا نر وظن مری » : هکر اپدایوس

 مد ارولا ی راک عالم هدن رنک هرانک نو زک هر زوار و
 _ یسلاها رهشو « !یدرلرم بورایوق یرلر .تروع براح ؛پراح ادا راقلا

 . هایسس « ىلە نالسرا هللا دوعن . رازع هد «راروم ینا یطول» .یراقلاب -
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NDE 0یوم ( NDE KIYE <DEL NAAEN ENS RSE NIE NSEکو )2 )یک )< )۰۹۵ ( NDE9996 ( 

 یهعرک تیا ( هثعب مت ماع ةام هلاهناماف ) هنکیدنشا توعد هند تلخ ید

 الر هدنحراخ ر بولوا موح ص هنس ر نع ترضح هدعإ ٠ ردلبل د

 یر . ردراو یرف هدر کا درب نع ترنض> نوت Al یدل دا نفد

 لير بوراقح ندن ریو راک رف یر ص ترضحو هداروب هدیر هددلمر

 6 ه وسلق مر اش بولوا همضع "دلرازر هدن راکدن دما دان كمروت هالا :

 هلالاهید یناکسو بابو بارخ ندهلزلز لوا یرلهعلقو رش نیعسلف . هلمر
 هدقدالشاب هغاوا رومعم هنن هرکص بولاق ی کریک .هنسزوب وا مام رلارو بولوا

 راکت یرا-ارصت هر :اسوهبناسا هدنرصع ]| لماکلاكلم یرادمکحرصم

 تونمددنا تار > هغمروا لا ه رب نع رو طّمف . اید السا یل رش سدف

 ES یرلکدرونوک قزءزاقح ندنس وصخ رف ی رکساتسراخ

 هدننورد وطوترب یرهاوج هدنسهبزخ كنبراساح هسک یراقابا كوا کیا

 [۲]كتسالا ليز هدالاتسا :یراقاا چفو .ردظ وفحم هدلاح یبدل وا یلباقه وحم

 هدننحر نع ترضح هدارو هن یازانا وچار اب . ردهدنسهس زخ ( اار
 شفا ِ

 یرللتآ هطلام ند |هدافتسا E ہدف نکا راکت رف .ردنوفدم
1 

ا هص ( هدنس رق سلبا
نسهب رف ) هیطصس فسا هطص 

 ا تب ضح ند

ol]. 

 نال وا یرلهاکرارق هدنراوح سوس ر بودا تفرس ی رلهرش دل

 تحار ندرلم السا هدهداروا . را درون هب هعلق مان (زک زوک هرق )

 ناخ ناملس هدنسهنس ٩۷۲۸ ید سودد . رلبدلک هسودر هیت

 و :> هطلام ی ىح دسج هحنلیدا هرصاح ندنفرط

 ناوجس . ف هده ر رح &] ( ناوحنس ) هدن ۴ الا تخم

 یادت < شو رلردا دع سدقم تباف یدوجو وا , ردکع د یح ترضح

 كن رالتا هطلام .رلردبا شه یی ترضح فرش ِتسدءراقارپاب ینیدجآ

 هدنرایدنک مالسلاهیلع ىح دوجو یرهلوا ززعمو مرتحهجراناتسرخ نوتب.

 . ردشعاص هراکنرف یسدق بولوا ندرلسوا [۱]

 . یربش هعور [۲ ]

 ا هجرت لزوک تب هکر دکع 5 یرل هیلاوش یە یر هیلاوق هطلام ۳ ۱

Saint= aan [4رذکمد یے تھ  . 

e: 

۷ 
۱ 



 ان ۲ ۱ ۱

 هني ندارو ۱ شعا مظعرهش . شقلوا راما نوجا یرطاخ فرشسدق

 ر نع ترضح هاکترابز ) هدنجراخ رهش كردک هدا قلموف هلق تاح

 ءرکص ندقدنلوا تمب نارا ی موق « لب ریمعسب ون . لک م (مالسلاهلع
 یک انوعاط ) هرانا ندنراکدما مالساو تعاطا لوق یسیرب چیه ندنتما

 نکردبا رارف یخد لاها . راق هرشط ندنالقسع رهش لر یک هلبا عدد
 هشوروا هحیصر هسد « هللا صاب اون وم » بولک هلا یملا صا لبرج ترضحب

 هلو . رارشود هک اله ءلاخ هد رآ یر. یر بولوا اح یسههز كتسهلح

 د یر هسد نوش رک نوغاط ر « بیس هده رل هلوا كاله هدر ر به

 ود ندنرلذزا هک یدرا شل وا فط تان نوا نودنآ شوت

 یراناوجتسا كناتومو ر نع ترضح ا روم لسه .یدزامزبص

 شەلياح هنر یر ى E E ارد هکیدر و قرهباعوا هشرزوا

 هدو رب به یرلکک هاراولواردقو کردو براو بولاق هنر
 » راک هن وب . ردلکد قیرا و هدینک او ند ر یربچیه . زاطاب

 بوحاق ندعادع نوعاط من رنو » : یدلک ادن رب ند فتاه فرط هڪ د

 ۰ مهررو تابح هرانا هک هلید ۰ راردرظتنم هک اعد كنس . رایدلوا كاله
 .یر راوضع هلح هل همظعل | هدا اعد هراشالل اا یخو ر نع ترضح

 رک پوراو هر یر یرلکک : دلدسحیه نکشملوا شیراقهمراق هسرب

 و واقلخ رابرد هسرزوا هد كنا « یدنالغا رلرمطو رازگبس هنوزوآ

 لالا هلال د بوروک یر مع ترضح ندزکرب یسهلح قرهقلاق هرزوا قا

 كردا تیس «یراببلص یر نع ترضح اشاح م یا كرەد « هل نیا نع

 «( هلانا ربع دوهلا تلافو) . راد تیا نط رب مع ترضخ یراقلاخ لصا

 .نالوب تاب هلیساعد ربع ترضح نکیا اتوم . ردتراشا کوب یە رک تیا
 .یمهقوقیکشل كنبرازغآ و یرالوا زستوقو یلزکب یراص كنسهفاط دوم

 همدم پولوا رمعم هنس زوب هرکصندنو ریزع ترضح . ردندبسو په
 را بانج هدعب . یدلدانفد هد ( ناطساف "هلئر) رهش قرهل وا موح ص

 “هس زوب چ وا : یدرو تابح هترام هبا ر نع ترضح نوجا تردق راهظا



aN, 

 یسهمانتحایس یلجایلوا ۱۳۲
 ROSIE وجه جو هم و موج مجد مج مممم یوم ممه مجمج مهم یک

 خيش کوب رایطق هکردیمسا كخیشرب هعاربع (هوسالق ) . رایوس یکودیا
 وب بولوآ سمعم هنس زوبیدی »و . ا یتکلریبغس كره «هوسنلق

 تام نا یا ور لا تک دوج. رلود ءقدسا انآ یال

 ر ندرلب وما ها ل ا ا ید یر خو نامر جدا

 یاروب هد نوسل وا قلرطر ناما هزغلاو ماشا نيب یراترضح زبزعلا دبع

 .هدیرلاروب ناخ مياسهدنخ رات یعرکپ زو زوقط هرکوص .ردشمنا نادابآ ورومخم

 .هدنشهجان یسهعلق نوقات هدنک اخ یغاحنس یلبات الاح ء ردعلا هتعاطا تی

 او یا ته نور لر وب ت مدحا ناتو دم ندا فاش

 تافک هنسهملق یار «یرادزد ءردرصاق نانز ندفصوتو فیرمت ؛ ردیک
 ماج ‹عماجهدەرىشطو یرلهناخ نا رع هدهعلق نورد «یسهناخ هج رادقم كج هدا

 ترضح خسشلا هلردیک هيف بونج بناح نداروب . ردراو یناکد چاقر و

 بولوا ماعو صاخ هاکترابزو میظع هات یا اد هاا هل زع نا ٤

 اخ ( هلوجلج ) «دلو . رولوا یتیم" فیرش دلوم مظع هعفدر هدهنس
 لا ا ر ی هعلق فا مدنعاسزپ هو باع هنب قرعقار هداف ريم

 < لکشلاعبص هدارد بل ؛ هدنکاخ یعاحنس هزغ س هفا علق فاصوا
 یناشاب وص هزغ هدنسحاوت هلمر . ردانعر هعاقر شعاوا اب ندشاط

 اشنا هداس ینانوا مام یسارو . ردراو یارفن هعلقو یرادژد ۰ ردهدنمکح

 + راد وط رظان هنامل « یسهناخهبح . ردهعاقر ناتماو مکحتسم تیاغ .ردشلدا

 <« یسلبارط ماش ۰ هلیسهربزج سیربق « ردراو یاعلراتوط مد .فطل « العا

 ورم ر طیب دیر فرتعما وچ  تورب  ادص

 .« عاتمو راند هزار یک فیرشسدق < هلمر ء هزغ نازک راک هراز ها

 قحا ۰ ردلكد مظعرهش نیزعو رومعم ردقوا اما . ر رک زاهزو راک

 .یلعاب . ردراو یرازابو وشراح « ماه « ناخ < عماح « یسهاخ رو شب

 .ردیساب ردموق یرلفرطلامش ءقرش ۰ بونج .ردقجهصقر شوخ یی هجغابو
 ۰ ررانم ع یردن یه ) هدسونج دسرو ییا یسملق دکع هدنلامش

Eهدننامز رلکن رف . دیس کتسا ناقا كا بولوا رب قاقانوق رب  



 ه وسنلق ۱۱

DIE وی کوب یوم NDE DEDE یوم EDE NEDE یوم )یوم NEI KOE یوم DIE DEDE DIKE KEI DIK DEDE REDE REDE, 

  وقلیام < مسن « یاخادروم « ماخاربا د یرامسا یدوم كاکرا

 لا مدارا

 « وقیلاتسپ . ابرخز « نوراه + وقل هزق « وقیسوم < لشارسا .وقنشودوفاع

 رو ارد ۱ یسوم ٠ وقع
 « وغانتس « هفروط « رشم

 هتک ك
 اما ءردراو یرلهلک قوحرب یرغ ندنراهصوصحم هحهلو هلدوم هفاط

 یمروک یتهزاول بودیک «ءاش نددفضوب نهدنفا اشاب . كدتبا افتک ۱ هلردقوب
 نسح یساشاب هزغ لوا نلیصح لام انا ,a وأ یربقح هدکدتا منع 1

 . یداللو هننرللغوا بارش لا اشاب

 هب ونجالوا -- زمکیدتِک هبءزغ رهش هدنالقسع ضرا ند ( دفص رهث) ۱
 بویع) كردک ندنحا رانامروا نابابخ یلنوتزو راغاط ناتنکنسو برص

 هدنسهب رق ( هسدح ) هدتعاط زوقط . قدقار هدزفرط لوص یتسه رق ( رایخ

 رومعم یلعماجربو یلهنابو غاب یلهناخزون هدندودح یلغوا یار .قدلا لزا
 ف )دک اه انس ن ا ازد بل: ریو

 یارتوب یرب ندلوا ناخ جاس . ردیرقم كنولغوا ییارت ا هدلک

 دلج فا رش جح یال صفت ثكنهصف . ردندب نع دالوا داقنم و عیطم یرالغوا

 روبع ناتسرامع و هعلق بارخ هڪ هلا ارد نل هس ندارو ۰ ردر رحم هدسمآ

 (هکسا ) قرهقارب هدنرزرایلو اروم ٤ نوا ناخ ) بودا

 7 ردا كسدقو سلبا بولوا نک اک PE ها دی هل

 . روئلوا طبض ندنفرط یک اح اکع ا ٤ ردنب یک اکع نکل
 رج ا ا نارو دراو یا نخوا یار میراث

 هدنرزوا لو رصم هدفرط لوص یارک نوفا داردک هرجا یار نق
 ځراوتكدلک هن ( یسهعلق هوسنلف ) كدرکهنیرانامروا هشيم میظعرب .قدقارپ

 مظع ریشر, نافوطلا لبق كلوب هد ( یزیرقم ططخ ) یحاص هرصم
 ندرامظع رش ناللوا اشنا هدضرا یور ادا ید نافوطلادعبو ییتعدلوا "
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 و . دلتا مدع كنح ر هدنسارګ ( قباد جر ) هدن ا تلح هلا

 یسهلک كنولاح هک یدروا هلیوا هللا یدواد ناص كنسرب هنسهلک كولا

 یکم ل اع هدواد ترک یراب ناخ - یدلوا دیع یدک و درج
 هاناو تولاح دواد لتقو ) . یدلوا ءاشداب مهو ن مه ندنکیدلبا ناسحا
 2 ردم نو نیست تا كلا

 سا < صصق « دعو دعو هدروبز باتک نالوا لزان هدو واد ترضح

 اا دو حیج .NE رداعد هلح توسلوا لالح < مارح : هم

 یرلکدتیا نع و یرلکدتسا توالت هرزوا شساق كنسراماخاخ هدرلروعانس

 صا «ديعو 3 هدناروت تاتک نالوا لزا هیسوم ترضح اما . ردرو زر

 ی ۶ ردزاو ست ۰ فاررعا ۰ مهجو تنج « مارحو لالص , یو

 هدنقح مر و و فا نس بانک یف الا سالو تبطرال ) . ردنبم رشن و

 یک ینیدلوا لاد هشیدلوا عماح یصصقو یهاونو ماوا عی بولوا لزان

 ادعام ندرلیدوپ . ردعماح نشر یه یک كنو e ید فرش تاروت

 یوطاتس رخ هلم ۰ هقراجاد « كنملف جشسا ندرلن ال وا هتم تام

 [۱] ندوب یدو ناسل . رلروقوا روزو تاروت هله

 حد هو هتس وا هس ی” وقنح هرتاوو هر شود نوا

 نوا زوقط زکس ید یلا شب .تبد چوا ییا رب
 « هتروهروآ « نابناقهق « مولابم « هضاقنا « سود نوا قفو < هدنا ےک

 یوق چا ؟ كدراشبا هن ماج مدیا هدوا ؟ دنا هدهرت ل كسر د هن

 < قادنا اونواام ولام « هقدص زوماو « روبتسام « ولام « هتروب « هلهررس

 قاب دزوک اکب مناج هقدص تک اغآ عاج وق " هق
 0 سوروس یادنا امو

 مب ماغا قاب مناج

 ترجاهم رار هل زا السا سلدنا ندهیناسا ناسل ید یدوبم ناسل [۱]

 نما اساس دنا لوتاسآ یزد کوا هب لاف اش هردو نا
 تالک راسو یسهعا هجرت هد 1 بوټ یی ( هترو هروآ ( . ردن وسم ةا

 واک کنول به یربدورپ هاهاش تلاع ییدمشو ْم ردهدکا هب ارا ینو ید

 ۰ ردلکد ون ید یاربع لصا هسقو



 35 یا روز دواداشنآو) . یا لزا یرو ز باک هدواد ۴

 ۱۲۹ دنص
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 روهظندن رهش دفصوب لیئارسا ی عیح هکنوچ «یدلکد رومعم یک دفصوب
 ردهدنماقم همکر شو هلسارسا ینالافه یلا بولوا یراع دق دصم ندنکیدتسا .

 نانس یشاوط مدقباا ندر رغ ناطاسند را رخ و ا ماس یربهشوب

 كيبناسکس « شعهنب الاح .ردیجارخ یدو كيزو هر ياا هاب رحت اشاب

 یدومر هدنرم . رد رادناخ یدوم هوت نوت رهش . رددوحوم یندوم

 نوتوروس ندنبارتییدنبتک هسا قوه یرادتفا دوخاب هسعاترابز یرشو

 هجشرااطاب عز هسمریو یسلوت هنسیدنک ندننازخ كرابو هسجا ندسوص .

 راتاو یاس تروطو یاصوا كنو . رلرولوا د وه> اراق بویلوا یدو "

 توقع ترضح هدن راهاکد ناز هلحو . ردروط سم هدراحرات قاراعو

 قره وا مولعم یرامسرو مسا ء هليرلدالوا لعام سا ترضحو هلب رلد ال وا

 .قحساترضح تیب « فسو نب.میارفا ترضحتب و ینزطا تب كبوقعيو
 جح یاصوا نوک هم هع و توا ترضح تسو لیعاسما ترضح تی

 ماع حا ایس هدزمتحاس هس ول اما : ردشن زا لصفم تاق هد ص دلح فرش

 هلحخ و نیغلوا ندمزاول م زلا ثءهلس ناشناس سه :لشک نالوا مدا مو

 ر : یدئوا ر رخ یناسل یدوم هرزوا تارو ناسل "

 تباغ هکردرامدآ فاطرب مدق موق رایدوموب -- یدوهب ناسل نایرد

 یلاعت هللا هتبحنم یب ترد كربمغیب كيب ترد ي رو بولوا بصعتم

 دس یسهف اط دومو یسەلح ۰. ردرلشمالوا موح ص تار باوخ هماح

 یراببن لسم ریغو لسص كيب ها یکسیجرج .ابرک ذ « یج .ردراشمتا
 باتک یا هتامرب چیه ۰ ردروطسم هدخشراوتو ریسافت عیج یرلکدلیا دیهش

 ترضح یرا بانج هلغلوا یدواد ادتا رنو اما ؛ ردشمالوا لزات

 توالت ی رلتبآ روب ز هلا زاوا دنلب دواد ترضح ادا . ردیلج ناهرب
 سهد نالوا ی 11 كنح نوجا س هن .e ردا تحصل و ظعو بودا

 تولاح بودا ضا هدوادب ت یراب باح ر یدررود هرز

 تولا بورتک ناما هدواد تربضح ال« تولاطكردبا رفس هنیرزوا كلم



 ۱ یسهمانتحایس یلجایلوا ۱ ۸

 وار یا نرد نوک یترا یدک ا هری مارف یراعاط ندقاط#
 دن اف ردقوش هرانریو یلام اباه » هنیرلخبش ینایتو یزرود میج اشاپ

 تک راو ل اشم هله : یدب د « عذر و ی هند یدلاقیهاشداب لام ردقوشو ۱

 ته زمکیدریو اکس «كدمز و یهاشدای لامها رب اکس زب «هلتمالس ءیبضقص ا

 4 شب و ا هدزمتمذ مزب الح یهاشداب لام هلم . ردمدف ترجا

 بودنادف هرلا كرهد « نوسهلهمن یزب هدنزاقون هروقانهدنوساک رزورب

 کس و + یدلآ رلکسع راد هنس رلکدمری و هراپ ندنسهلج اشاپ یشلی

 .یهسک روا ك یر ید هع رش تج ندنیسالنم دفص هحنحوم

 یا تاق زویکیا هسراخبش یزرودو . یدلوب ناح هزات بوتو یک قدنف

 قرهشهلعادو هلا هلح بودا ناسحا راشاموق هقوحو یدم راو هرخاف

 بوقلاق ندنومل "یداوهلرکسع هل . رلیدتِک هماش یر و نذا هننرکسع ماش
 + راز ا ا ا را م ردوا کما تراز ی وقح نزلنا تم

 ناف اص ي راع لو رو هدکاع دفس , داد هتسهبرق
 ا اا ریز ملت نا نهار لارا ین هدمرد
 ما نوا ین یادم موقت یک یا ۶ شعا راک ات هدراهراقم
 شاخ ودرخ لام الام یا كنهردوا . ردشاوا شانط یرلجر و یادفو
 یا یا اه اب ی ار وا لا ایکس  رروط

 هدناکشو مرج نوتیز نبع . رار د دولا رج و « دولا نویز هنیرانوتز
 هننراق چآ ندوصوا بوزا هلبابالک یون رانالواالتم هتضم هناثم ردشاط رب
 ۱ یر ابا ارد ار نام لو ی روش لاننا شوت

 .یدومل ارخوو . ردیلما ردح هایسهدایز «ردیا التبمهلوبلا ساسپولوا ررص

 بنا هم بوقلاق نیلعوب . ردراو رلراجت یصوصخ ردا لقن هیدرئاس راید
 ی لدلګ هسرهش ( دفص ینا نوحان رةک) هلردک هقرش

 .نب ماس یسناب كابانافوطلادمب -- دفع رهش ین نوحان رفک فاصوا
 یواز ردق لوا رهشو هحلک ه وقع ترضح . ردمالسل |هبلع حوت

 هل رارهش یک هغزغز « سدق « ناش ربط ۰ نیطسلف ۰ ناساح « نالقسع
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 نرشاو یلکف انج اطر ) هل ذمتسا . رادولوا اس
 .ردشلوادزا هدنقح نتلحون صقل ا قرط ا ( اع یرفوب

 ردتمالع هنکیدتا هدحس هلع بر دكراهلخت نامولکویوا اکع یاملع ضعل

 ینسهنادرب . رارریو امروخ مقلاص یرکپ . ردیشید یرب كکرا یرب . رارد
 كنوب قرهلوا ضیرص مدآ رب . رلریا | نوتاص یلامم كب اکربت هسلوب راکنرف
 یرهط هدناتسلح ھام یبعع ترج د نوو را هسآاب نوک چوا مس

 ییدتار كنغاا بوروا یشاطهلیسهوا كندا یال رام نکیا رانا هرزوآ

 . رارروس هنیرازوک هنیرازوب بوریداوط بالک هراروقوچ لوا .ردناباع الاس
 دق رش اکع . رارروتکر دق هناتسکنرف بور دلوط هراهموقهوق یرایصنو"
 ندتلوفشمو تحاس ترک اما . ردراو یراترابز قوحم اتهد ن

 لماک هداکعوب . كدتسا افتک ا هللا هحردقو بوسلو مارا هقمزا یسه

 بناح قرهقلاق هلرکسع ندن | بویلیا لیصح هسک (۱۸۰۰) ءدیآ کیا
 بوت هرحا لبا نامک و راغابط لیوسز عا د برد تن

 ناخو روح یوا زو کا یعاحنب دقص < كدلك هبسه رق (هماو ى ),

 هن ندنا . ردتماعزو یو. قا + رومعم ىلحاغا تودو نوتز لما و

 هل . ها دلک هه ق ( نوه *یداو) قرهشا راغاو راغاط هقرش بناح

 ا ادا لردا کی نورو هم یا ا
 یضآص هدنرلکدید « و و ی لسم نیک هب هعلق » نکا

 هناتسا . یدلوا دولا شالنو تم تاغ ود ا ىلقع كس دقق اشا

 هسوک یماسم ند دنلوا ناسحا هباشاب رعبا ماش تلاا ندنفرظ تداعس

 سا هدکدشروک هلا اب بولک هنا دفص یالمو ماش نابعا هلح اغا مارو
 اشا ییشبا» ندنفااشاب یھت . یدلبا زارا یراهرش طخو ییهاشدای.

 ار TE BDN E لاا ماش هومشادرق "
 زککیدتیا لیصحت ندناام دفص مناطلس » افا مار هدکدتبا ناسحا كروک رب

 « !ریزفخ هربپ قیچ » بولواتدحرپ اشاپ هدکدید « زکیدیا میاست هزب یلام هل
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 یر ا کا لع ورک, هاف وج یتح . رولوا

 5 وار هرب وح یه ر ای هکمدلوا تسردنتو هدنز هلع لوا نونالشاب

 هللا نایدرن هدنکشرب عساو بيرق اکا یخدوب ب نریغصنیتمعآ فاصوا
 ایژک ۱. ردهدنتذل كناواسبآ یددش رشسدق هدمعط .ردنایح نیعرب ریاشا

 .لسغ هحرفا للم هلا یراصت هد « ردشعا لسغ یسع ترضح هدنعو »

 .تراز هد «ردشک و هدارو یسوم ترضح » ید دوې هفاطو . رردا
 ۱ ی ی هوا راما لمعتسم تیاغ اما . راردیا شون بودا

 رو طه يدا هک روا لست هلا
 رحس رلراحس هتلاسر ترضح ٹاذلا » : ررر هل ونش ځ رات مان

 ا رو ماش لوسر نر هلا یار ماهلا ۳

 .هدنس دمای » دتا . یدنا راو تهار رب هدنمان (اریم) هداروا . یداک

 ر راو راکم ییا هدنمان نیتمعل هداکع تک راو همروط .راو یتمالع رحس

 .یلشارسا یو یدلوا نیما ندنرحس كرانوعرف بوک یسوم ترضح
 .بولوتروقندنلا )رایان ا رسا بو یکی سبع ترضح هرب ۰ قعدراتر ,9ندرصم

 زند ریس شرف ی هک هلآ لس نورد هنوضوا کیس یدتا جو رع ا

 ,ناتمعن انا » :اکس نبع یقه . ردقوحنوبع هداکع :دحشاب . كسهلوا نیما

 هلهجو فرمت لوسر ترضح . یدید «هلبا لس پورک اک | هسرید« دلا
 ندقدلوا سهاط هدنتمعن و ترضح .یدتا لسع بورک هلبا هلمس قرهباب

 ام كتتذاعس رس هلع ییدتبا تداع بوقج هدنرزوا اباق هرکاوص
 رم"

 " . ردیهایو سهاط

 .یرب رهشمکح رس هناممآ جوا هدنقرش كناکع رانو - نیتلخن شیاتسرد

 ا کت قادرک هود شقراص یغاشاآ شملح و یضوط هاس هرک رجوا

 ا و ي فك راتخا ع و اا ارو کو

 ورایاندنسما ورفرس هماظع ناربمغبپ نرو مالس هبودنک كجاغا كایرکوب
 باج ندقلخ ادرک لغوا زسساباب مرہ ترضح ہدتیاور رکید . ردم

 .یج بطر لن ییاوب نالوا ساب نامزوا هللا یسبع ندنررش سلبا بودیا

r 

 “ا

35 e 
e: 

 سو EEC : zh Ye نت ی 6 اا ن |
 o ۹ را i یاب سین بس ید زا وات تا کا

 ۳ 7 ۹ ۹ ۳ )3 ی



۳ 

 ۱۱۰ اکع

 صاخ هاکترایز مالسلاهیلع خاص رازم ی هدنکع یتمپ یساروپ . رارولوا
 یراش ورد و رادهرت هنس اما .ردقو یا مجفع رب هح 3 ردماعو 0

 ۳ بولوا e ییاح مس هنس سه 0 ردەدەلوط هلا موق ا اح 3 ردرا و 1

 بوکود یوق یوهقرا كرو هرک هک كردنا دادمتسا ندلاص ترضح
 هرک هج هد «نوستیا تقبس متمدخ » یندربقح . راردبا رییطتياص ُهبرت

 (سی) ر نوچ این اص حور هداروب .ردمشکود هیابرد بوربتک موق هلمماد
 . كدا عادو بودا توالت فی رش

 هدنبرق ماش نمدجت یس مدا ترضح دس مالسلالعمدآ مأقم ترابژ
 ناروحالاح ۰ ردشلک هکعو هرکه اقرب نکیارروس تفح هدنرلارص ناروحب

 - ردلزنهر قلقانوق ىلا یرهش کع هل نعراع دآ یدمش مزب هدنیسهبحات

 هاباق هرزوا هفص رازنح هدر ییدتسا تداسع هداکعوب كيذا ت کچ

 . ردراو یسیلاع ماقم شلوب و۲
 ست ملت ا قرشو هدنحراخ كيا رقلانیع هاکترابز

 بآ رب رول وا لوزن هللا نادر شاط همدق قرق هدر رازه ر دبع هوطخ

 بولکمدا رب ضیص ندنرلکدتا ل نو دراگشور اریمغیب هڪ . ردلالذ

 یعترضح هللا ریمغم ترشح یسلاهااکعو عاش ۰ رولو افش هبا لسعا

 نوکیدب هرینصرب لاحمیو باتی ندراکبب وب ۰ راروللوب هدنابنظ هد یدلک
 رادهئح و نايس بولوا صالخ هسلوا هل هدنسهحرد مولوا رلهسریو وص ۱

 برض « روا نوجا ران الوا هکر حملا یطبو نیمس هدب ع نا رولوا

 ردات

 ینیدانباق ِ کیا بیرق هرقیلانبع -- نیریک نیتمن نینیع را
 . زرو هشار رب هقش یر و هدنن زل دوس یر ادخ صا . رولوا باغ هدرب ,

 هدوص نکل « ردراو یسطرب كنوصره هرزوا یسلزا تداع كنیراب بانج
 شون ینسهرطق ماع ادخ هکردراو هحار ر هدنتمعنو طقف . زملوب هحار

 ما امکح لو . رولوا راععم یعامد ۳ شلو یادواح تاسح كەد

 نوعم زدلاع عیمح مدا ندی لی یارک ها ردراو اک ےک سوکت



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱ ۱۹
 DEDEDE لک لک EDED KEME DEDE EIDE DEI RI KDE جو م

 بودبا دلوت هودكجوجوک هبوب رپ ندنآ بودا لمح عضو هدنجماتقولهس
 بوغاص یعوقدوع هاج ییدوس قرهالتوا هدارګ رلدودوب هنس زوئوا لماک

 راحسو لماک داتسا بیج ! طاصا » هن نکیاهلیوب لاح .یدراربنالفافک
 هناا هلسمدا رب ود «۰ كيدراقبچ هودرب نداباق لیزقرب هلیوش ؟كسشما
 قش کیا اق هنب هليا ین طاص یاعد . رایدتالنق یهود یشید رخآ بویلک

 هلیلوب ماش ربقح . یدلوا بئاف بورک هما اق یکچوک كنءود بولوا
 اشا بوروک یل مان ( یسااق هقان ) وب هدمکیدتک هفرش چح

 ۱ كچ وک ربینیدلوا لهاظ كنءود و ۰ ردابقلیزبت شمکحرس هنایمآ ج وا
 3 كجا نمو الع هلاکح داتسا ابوک هک ردناباع هلبوا ربیتیدلاوا باغ كنءود
 ندکسا . ردزاغو زاط یا ییا ..!! شا فرص رلهنس هحرازو نوجا

 ۲۰ ۰. ۰. راج ضدا ها ماش شرا ۰ شمراو مظع باب رب هباق نداق هدفلاق وب
 ۱ .  ندکسا « ردناباع داق روک دم یرب وچ لوا الا « شما وق وب یدودح

 ءشمرارولوا كاله بودشیا حصر نکرک «شم نمک هود رچيهنداروب
 هدنرلکدلکهنید یسایق هقانوب كرهبد نیسهلربق هلی نمراهود ماش جاج رخا
 هدنسارآ رلاقو . راروزودلو اهر هنسادص هللا « هللا ندا رب یسهلج

 ۱ یاه یرلدود قردلبتا یرلبوط هراب یت آ كح ربماو كفوت كسب زوب هج
 نددناهد رنک ناغلها دحوم نمو .نارر دشاروعهللعیوهو
 و نکرک رقح اما . مدشمتیا هد «مدتسشیا یس كنهود ین طاصد
 هحلل وا باغ هرجا اباقو یسدود كمالسلاهیلع اص . مداعوط سسرپ
 i ماش لاص ترضح 1 ردشلک یرحا « ماشلا لاحور » ندیهلا هاکراب هری رک

 5 ۰ ف قرو دهد موم رو لافت اد فرط
 1 رز یرارارقلارادو كاج یرلءرمهز كدوم لها هل ندهحبصرب نلک ندامم
 الا . یدلوا مدهنم یراوا هراغم قالوا شلوبوا هدا لاق بولوا نا
 یرابالودو كوب « یرلناواط شلو وا نداباق « یراکیشیا تسوا كانسراوبق

 ماش جاج . راتاب هنا ناب یمک « یغاشآ شاب یمیک بولوا شمع هنیمز رعق
 كاندزرل ندبهلا بضغ بولوا هداز یهلا فوخ هدنرابلق نکرک نداروب
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 ۱۱۳ ۱ اکع ۱

 هلغلوایلچ تفرعمرپ رب نکردبا ریس ناول وب ندنرب عفت رب كنسهبارخ
 «شقوصهنشاب بوراقح یحوا يهدنعااو ..۱ شمنک سرت یتهسلا هلح

 هدنادىم نکروروط بوشلاح کما لطأب یتسایمیسو رحس كاوا هلیج وب

 ن امشپ 1 مرابق اکسس ! هلوا عن ام همتف رعم من <«  مدآ « كن اول

 جیلق بورت قاق لاحلا یف ...!! شعا نوا كنا یسهعد «كسرولوا

 هک راب اونا نشر  شمشود یاش انکار رد کا دن
 نفد هدنبنج طاص ترضح هاردما«لسغ بوردلاق یشن كاا دع رفقا

 راندک همام حاصاایع . رایدموک هنغاموق هکع هد یرامالغ . رلیدتا

 ارام ی ا ی کک ندنرانم كمالغ یا رانالت رص هک نا دو وک

 هلرتوق ایمیس لع رامالغوب نایت ملکت الصا رکم .. ! ! راشی شیراز ضعب
 E ! راشغا داج ردا تک رح

 . كرلبا اشاعو ریس یراکزور هح رب هلو هدنسهعلق کعوب هتشا

 یهق ا رب هدقلموق یهدنجنا ناتسبارخ یهدنسهنروا كنسهعلق هکع

 یهاکتراز ك ( مالسلاهلع لاص ترضح ) هدنجما ا رصتخو دضم

 . رذشلوا نادابآ و رومعم قرهلوا هنتاکرب فرش تراز و هعاقو . ردراو

 تور دلاق یلاص ترضح دسح هدک لبا الشسا زافک طرفی ی هعلق و

 نورد مدن رکنا دارم كمروتک هب(الالزق) ین هارک ذم ی
 ءالهندهحیص لوایسهلج كران دادب عضو بولوا یهاظ ملا هحیص رب ندربق
 1 و هدنراوج قارس هبارخ هر یدلوا

 هناع | ینموق دوم اص تر دم مالسل اب )ع اص تر ةزحعم

 بويعا لوق لاما یسیرچیه هدهسیا e تع ارومأم ا توعد
 هودر هز ناف هزاف یک وخراقوش و یرلهح . زاد ما لدم نوک اول

 هود كحوک رب ندنا بولاق هلماح ندهک هود كکرا هشنابو مهدوک : راقح

 « زمریتک ناعا کس ا مهنافافک ادرس كنهود یشید ۰ نسهلبا داوت

 هدکدسا اعد بوجا لا ی اص هدمدلوا ناه ۰ رایدهتسیا رانا یهاب وید

 . یدلوا راکشا هقانرب قرهلوا قشییا اباق لیزق ناب لوا یلاعت للا معاي
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 ید نوا كنا ) بوط هدهن « یدنا مالاع هن 1 یدروک هدا نامرف ود

 ..قوب نفیا هنب ؛ یدید « ! یعاشا نیا » هنب بودا عج لام ردق شور زوی
 ناه هحدا هتښ ود « ردنا یعاشا یرلنوش راو » هنمالغ رب وا هدهعفدو

 ا كمالغ روا هاردبا جورع هیاوه لاثم نابنتک بوشاپ هنا یهدق فاق
 ناه . رابدلاق هدنربح راناقاب هلاوحاوب . یدسا رارق هدنا ید وا  یدراو

 کج بوشایهسا هلرامدا هح وند « . راقحالغوا كيا . هر » ناوله
 ارور ا وای ها رانالغوا,. یدادییاهد پیالاغناق چ وا هکچ
 نایب « مدا شوخ » بولوا دولا بضغ كرەهرب ولا شالت هن اول هرکو ب
 د نادیم جبلق لاد وید « مرایق کس « هلوا عنام همشيا « كسرولوا

 TE a ودا هن یدصقم ندرل زوسو اما . یدرزک

 یهدمولط لیشی لاحاف « یدکید هرب قراراقیج کدرکج قاق رب ندنس
 مدآ لک» هن . یډتا روهظ قاقرب یزعرقو كوس . یدکود ندوص
 هرڪو » . یدرزک جیاق لاد هدنفرعم نادیم وید « هلوا عنام همتفرعم

 «رانالغوا كرا هتناب كسا بود « ! دم تما دا اشاع هدیمتقرعمو

 اطر یک شوطنق ءرجنخ ندقلخو بوربشید هغآ هڪ بود « كنبا .كلک»

 ییدربس هلبا حلق ی هدنلا بو الغاب هنلب یتسهماع بونك بولا هسلا
 ۳۹ .بوشساب را ا لوا ۰ یدل وا هزاب يا قاق ۰ ید روا رطاس ګی هعاق

 ا بولوا روطاس لاد هج راو e كردیا جو رع راوي تولګنغ

 . مدال رامحا هب ادخ دی تما یا ؟ زکیدزغا نوع « مدیهز کد كنا هزمس

 تو ذا رااالغ و. یدنور رک لو هز هت ایا دنا

 هد . یدروشود یعاشا و یا كنمالغ یا كرەد « كىلا تقد

 یاوه ر ود « كلبا نفد کک یشاب ید كنالوا علام همتعنص مه

 باغ هداوه ناول بووق بیا یلشزاق نالوا ییعاب هدنیمز « یدلوا

 نادم و ا ییا . یدلاق هدنما تربح یتاخو یدلوا

 . یدنلو زمسشاب ید اغا د موروا یتاک فرصم كناشاب مزب بولاق هدنحم

 فارمن ردنا هدنحما نی من اغا دمت رةف هکرلب دروک قاخ هل
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  aندا رارخ هرکرب هسلا ناول . ید هدا لحیرلود ن ناماس

 یدلوت هده رشط ینیدنک هد ( هلا ام .

 « ید هلفوا بولوقوا نوسفار, هتیرزوا قلخ  یتفرعم یحنچوا
 . رل,دالشاب کمشوب وا هلیرب یرب سکیه

 رسان یرارب یر قاخ ۰ یدوفوا یک رنوسفار تس یتفرعم یشدرد 7

 راددش وفر وو برزو

 لعف یرلرب یرب قلخ . یدوقو) ید نوسفار+- یفرعم ینش ۰
 . رابدّسا 3 کما را هقش هر ا هلا یوهو یاهر درر

 یلاثما كنو هدنوک وا ۰ رابدلوا نارحو هلاو هل ر هل وک هلاح وب هدنراقداسآ و ۳

 و بک یماوو مدا ارح کیدا ضع رلتفرعم انا زاحا ام ربع

 هتساحتمدخ کیا هدننمنادىم هدتشاح تقو -- یتفرعم ینوک نجوا

 ء راترا « هزمس ی نر وا » . یدتیا عامس هد یسیدنک بوریدلاح ا

 یزمرق ردق زوبوق كجوکرب ندنتبع بیج وید « مءرتسوک یمتفرعم كوص

 رب هدنادیم . یدیا یلغاب پیا بانقرب هدنجوا ۀکیدراقیچ پوطرب رودمو
 یوطوا . یدالغاب هغیزات یا یهدنجوا كبوطوا بوقاق ینیزاق تا یری

 كيوط یا ردق جالو نوا کج . کج ندیبا نالوا یلغاب هنیراق بولآ هل
 هاوه هلا وزا توق نیوطوا بود ( ! هللاا ) رک ول هدنغلد راق ح ندا

 :یدروسلک ادص وش ند وط ۳ یدل اف قلعم تو هرد هداوه بوطوا و

 یناقیج ندنلاسکیه . یدرید «ممنا هحنیما ناسحا هقنآ ررب افص ناراهلح »و

 بوط .یدید « یعاشا نا هغ! هتشنا « بوذک هند كىوطە ص ندکدوو

 . یدالشاکمر دنا کج کج,یا هلقلخ لج رخآ « یدبا رارق ر هدنر هم

 به + یداوا بیا کو لف ف: یجب لاا ناق با ور وا
 هنمادخ بولک هبضغ یمودنک هرکرب . یدروشا ندیوطنالوا هداوه راساو

 بوشییاب هبیا یهدیوطیمادخ نوللارمسار ناه.یدید « ریدنیایوطوش راو»
 هدنتسوا ك وط هداوه ات بوقبحیراق« ندساسان] االام ىلع هلردبا قلزارسو

 » نا ید نس « ردنا یوط ۰ هر « دنر ینودلک ناه ىدا رار 3 1

 ےہ

¥ 



  ۱ Eیسهمانتحایس یلچابلوا .

 بوالغاب یحیف ررپ یخد هسنجوا ررب كراپبا بونالغاب بیا ررپ هبجیفره
 راسا هلم . رلیدوق هنناح رکید هد یف زو « هنناحرب كنويلاق یف زوب

 بودا بلر نأ هلی وص ارد یرابحف عیح .I یدلاق هدنلآ كنك

 كرابجیف بوب وق هبمولوط مدآ ررب هیحیفرب ره .رایدتبا قرغ هبابرد یرابجیف
 . چیق بوقلاق یراقوب رابحف شوب ةغدلاشوب هل.سهطساو راهبمولوط یراوص

 ناسنا . شیدراتروق ف یک هوس ا هلوم هرط یرمد نالوا هدنفرط

 5 ! رولوا ناربح هتعنص و

 ۰ ی ةد رخ و قا هدب دنا راک ناسرد

 ۰ کیا ندنرانونلاف رازجب روا كنج ندا تقسی رک دن ودنا ےک هلرکسع

 هنابعا رتاسو « هباشاپ : هرکسع هلج . یدقبج ناولمرب هلیراکتمدخ ددع
 «ردجاتحهکمروک هقبقح ؛راو ماشا امتربع» بوریو رلابادهوراقاریاب لیشی

 شلوا لصاح هدنیمز برغم . یدتیا توعد هیدکرعم نادیم یکم وید.
 هک ی دتا رلامت ربع ةماکنه ,نوک چوا مار هنا . یدیارزاو یسمدا ولوارب

 ردق هسک کیا ندفارطاو نایعا هدنوک چواوب . رولوا توپبمو هلاو مدا

 ۱ . یدسا عج لام

 « راخ « قاسق * زویرا * نووا هرلمدآ هجرازوب -- یتفرعم كلبا
 توقوصهر ی حت ہت کەدللا هک تورو یرلمخ تاسو ه زاس یک پدوط"

 هل رلمخ وا ناول نام . رایدقوص هر یرلمح . یدتیا سما ینسهما اشاع
 ندرلکدرکح عج هدنآ وا ید رمسوص رب ندنجا مولط ل شير هنرزوا:

 . یدلوب یلاک لوصح هل هرکوض زاربو بولک هلوصح راراز نم هنوکریس

 هنیرلرب یرب بولآ رایخ ۰ زوبراق « نوواق روا مش ندرب کیدک ۱ سکیه
 « یدلاق هدننغا ىلا كسکره ندلاحوب . رابدتبا لوانت كردیا میزوتو لذب

 ا . رایدلوا ریحتم یسهلج
 برم هدانک هتفشا 3 تلا هڪ رب ناف اشا م یف رعم یجنکا

  دنودق هاب وا ینا كرارخ بووق هنجما رارخرب یناولیوب یسهلوقم دنول "



 ا

 .مالسا چوا . رایدلبا كنهآ کنج بوروا هقتدصا ا لا ق ییا وا

 هنکواکع بولیراص هنیرب یزب یسیگ نمشود ییا وب نالاق هدنسارآ یسک
 هاج هدا عر: رایدلبا مظع كنج ىعوحن تعاس قجم جوا ماع كرەلک

 .مدآ یرادقم ناکس . شم ندنخا رهش كرهدیا رارف ندنسهلک بوط لک

 نر و الص هدرات هدست جرج هدرادقم رفاو بولوا دیش

 رضا یا ۱ رارف كرهشود هر ندنسهملقم هاس هلک بوط كنەرانم ندومر

 .پوطیخد م لار . یدرودلوب اهر هتسادص هللا هللا ندنغآ رب 12 ازح هله

 ا ا را اک ندشا نرو بوروا كنفوتو

 « یلزاق ۰ یبآ . خیمراج هلک بوقیچ هنیراکرید یکو هراخسمراچ چیلق
 بوسک هلا جیلقو هطلاب رال! نکلب راسو لانروق « هجاتصا . لوحشوک
 . رایدّسا كنج هدنحا راسا هلمشد هدردق تعاسر . رابدلنا توالت راناذا

 ارس. یدادا ےک ین یکتا هدب + یداوا تف "رک كلف

 2( هل هّلا ) ر نا یرانامداش كنفوت و بوط قارالآ هکهدب فک کا

 بوقاربرب.د هداروا . یداوا كاا لرلو یشاطو غاطکننکع کک يا
 ٩ كعد هن » كرەر دم لام هسرارزا شيا هلح رازوباا ندفرط یر . رلیدناو

 « ۱ رلالا سالا ءالام ىلع ار 0 شک وه یک لناهعا

 .یداردنوکمدا ه یلرئازج هلرللادنصندنف رطاشاب هدنرلکدا تیاکش هناشاود

 . قارهغوقبودبا كاجو ندنسهر زج سیربقات ردهحبک چوا نوک وا » هدزلنآ
 هداکم .دلدتنا طض ینو هرزوا نازاغ نوناق . لدرشود هوش یرایصاعو
 ایاده ریسا 4 هد هاش راد د « زرا ‹ ردزمقج هسلوا ید هد هسدم

 .هدرق ماع ادخ . رایدلیجا هزکد قآ كرەكج هنب رلکدب ییرلوآ نوو

 هک هلدسا اش ها ی اردرب هلن وا تا ید هدر مهد

 .یراهناخ ضعإ اشاب هد . ااا ی هلو هدر هد دم تدم

 راکت فهنویلاق نشود ههرق اما . یدتیا رام ییهرانم نالوا مدم ندی وطو
 . رب و تربح هرللقع کرارا ارجا تمطر لوا

 -۰ رابدالپوط رابجیف زوب هج ندرهش الوا - نویلاق جارخا نایرد
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 درا مرف نکا یک ا هدزپشو رک ردنکسا ارز : ودددکمورو موق
 موق یرهش ندنخیدلوا بارخ مساطو وا یرابدمش . یدیا شمرداب مسلط

 .هکزدراو مدع یارسرپ هارخ رطان هارد بل هدننرف مام . ردهدکمورو

 لس هنولو هدنرلرهش قدا و غولنابا قحنآ افتربع ران آ نالوا هدنآ

 یهدنشابهلکسا كردبا اشا یرهشو .ردقافآ رومشم هلیمان ( ییارس ردنکسا )»

 « اه 6 6۶ ۰ ا با نیا ی مع رار یا داما هتنزاغ هعخ هدست اا نا

 دعر بوحا راک یلحاخ هدنرافاراب هسروا تودنا هدا هک راک

 . یدلوا لخاد هتناعل رکع قرهضزغ راو:

 هجنبقع كنرانویلاق مدقم كرلزیلکناو كنملف - ىلرازج میلفع كنج

 بوجآ ینملع لیشبو ییراقاریاب هسروا یدوا قرهغوق قجشویلاق كوج وکر

 هنس هرزوا یماروالبو شابو حیف واق نیملسم تانغ یلسف ین رق هله

 . یلاثم یسهراب غاط لاجل ایف. بوریدلوب اهر ههللا هللا یادص قرەلوا كاج

 ریو بولت | ا ید ندکوا بوروا بوط هدنابالآ تاقرب هه یکوا نالوا
 راو ردنمس یسیک رفاکوا بوریدراص ندحیق ندشاب ینشتآ كنف مابا
 ی را یزاردا لاا تطاد ول تست ها ینا را ورع شا

 كنرفو همورت هنوکرب هلا نزح توص ندبتشک نوردو بولوا هقرالآ

 دّتص ۰ ه یا « هیاشاب یلص رازوبلا نالوا هرجا مش هخننلاح یرلوروب

 رجنم هیهن شیا لعروک » اشاب یضترع . رایدالشاب کما لذب لام هتک اح .
 ام نمشد هن ندلدنورد یلرازج نامه ناعضاما ود « ؟ رولوا

 هماق و بودا اک زا رارکت دیس نشد , یا موج هها زاصا

 یراه اط هله . رلیدرب شود ههراق رابه ک هال وه ناح ود « ردوب 2

 هلومهرط رساخو بئاخ هرکوب یلرئازج . رایدلک هنتل | هعلق بولکود هرمشط
 یرانکلب ران ومل یک غاط هراپ یک ۳ a کلک هناعل بودا

 . لملع لف هرص یدرآ . راندرک الاف بوحآ یراقارا لحاخ  بوکودب

 هشرک هناعل قارهغوف نیم ییا وشا رالرازج لف لآ هدنونلاف ی

 : هجلا ینکوا كننویلاق نمشد ییا وا یسیک رثازج كچوک نربک هوا ناه

 تک ی اس ی شا ی
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 ,یعاحنس دم ص هدنتلابا 2 3 رلیدتنا ماست ینهعلق بودا تعاطا ییلخ

 هلا کک رادقمر یھ احو رووا مارتلا هلا هسک زوج وا هدند و دج

 یرهش دفص هرهش . راق هسک زون ید هنکب . ردلاع بصنمر ردا مکح
2 

 «یان مش .ردیس هلکسا در شییاو يبد ردلزنم چوا سدق هلح صر

 حر اس و اس . ردراو یرادرم یرعیکت ماشو یبماالر e یسح ر

ِ 

4 

1 
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 ناعا «راو الالاف د « ینارشالا بیقن « یتارفن هعلق « یرادزد «ردقوب
 هلکسا . ردیسهلوقم راجو یک به یلخ هکنوج .ردقو رثا و

 . رروتوا یرازویلاب كلارق یدب هدنجما ناخ یهدنشاب
 -لاسموقو زود هدشام ررر ها رکود نا : طع هنلف 9

 یخ رک یراو دره .ردنافش ردعدق هعلقرب لکشلا علم 0 زسهلوم و ۲

 ..كنسهشوک را یخد هربصرب هلغوطو ناسرخ هرصر بولوا دتا نوشرآ

 نوشزا یللآ تارو هدنرادرآ كنيراود تاق شب . ردشعلوا اس هدیشارت

 دیفس رحب هدنجما بولوا قدنخ تاق شب هلم . ردراو یرافدنخ هديا
 :زوبقط یعرح رادام ارتاد . راو یمیظع باب ددع یدب هل . ردا نا

 -مدناهملق لوس :ردشع وط زو هارو بارخ یراراودورد .ردعوآ
 0 بل هدفرط نونج كن هعلفو .قو را ندناتسرامع .راو یراغا دودو را

 یک لق 32 5 تود اتا ب ینطصم الال هجوق ندنرلرزو ناخ ناماس هدایرد

 .یموقرب ریایجآ هبرغ ردعدآ زو زکسیقارطا « ردشمردبان هعاقرب و ۱
 .یرلز وط.زمب لاب هراب یر رظان هنا . رروطوا هدنو رادزدو تارفن .راو

 .كناخ ناماسو یحشریصوص « یرارابنا لالغ هدنجا .راو یسهناخ هج راسو
 روتسمهلنا ارو ی رله و ءانلا فاتح ردق كب هدنشوراو هرشط . راویماحرب

 -كناتا نانس هدنشاب هلکسا یلزوک كا كنسیرامعم راثآ ۰ ردراو رانا تس
 . یماناتانانسقهدنراوح د زد مکحتسمو نم .ندهملق هک اق دنا ا
 زوالا ىغا اشا تق ید . ردزآ قاکد«ردقوح تاق یتعاج هدهسیا كو

 هله مام نورد .راویاجرب رصتخو دیفم هدنسهرشطالرهش . رول وهدنناخ

 ضار هک ندو وا مش هبیط ةحار ندنغیدلوا شمنشود هليا تفز
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 یمهمانتحایس یلجایوا 2

 دوش نا یسدقا دارا , یدلک ههزوصنم تولا :ندنرللا یطامد
 رس لاتم ارد بروا دادا لقتسم هرم یجدنک هوا موحم هدماش

 ندنلع ینسهعاقو ؛ یدلیا طبض ندللا رلکدررف هدنوک قرق دلرهلک هسدق هليا

 هکمادام» كرهبدبا هرواشم هدننامزسرب یهاط هرکو صندنیدلا حالص .یدّمس

 .ندرمد كرد « ردررقم یرلالنتسا هت هسدق ردهدنلا رلکدرف ید اعلق 5ع

 یهعاق نددرفو ندزت کو هاب | ی زو ید و a نهروتوک رب ندهرف

 لاعدال واو تاک عاب « رایدتا تکم هنسیدب هدنند هعلق بودا هرصاحم

 یهدیلح هدنسابژر» هس رب ب یدلواحتف هعلق هس . «رابدل وا یحاص

 ۱ ناههاط . رلر د «زحهلوا ن یک یتف ااو : ےک دنا نیدناع ج حمش

 نالآ هدکدر و یهمان توراو مدآ ۰ ررذنوک مدآ هللا همانرب هباح

 مدن | و» ید خش ٠ یا مدآ ناراو . رولوا دیس یزوکرب كخش

 همدا واو راتا هاوه بوراشح ىتلعن ناه كرد « رولوا حتف هعلق

 .هعلق و اهدنطاب مع یخدزب نول وا توق یرلانغ هلا مالس هرهاط كالم راو »

 . ىسەدد كمد سم هب د « یدلوا دش سر .e نکردا تان هدندب د

 ِ ترک هرم هاط بوبوق هبهقحرب
 رکم .روتا هدر شلوا ریزو ریزهعلقکرروک هدکدلک هبهعلقمدآ وا هدانئاوا

 یاد رو برک ناف دا فتح نامر درو یوتکم كمدآ وا

 شملبا باسوبارخ یراهعافو ییراساسا ههه كرهرو هلزازر كو هروصو

 یا هردخالژا ثمارک مزبنع یدگا . ردفمک م رعق یراند و جرب هع و

 .ردشلزوس « قح ءالوالا تامارک » هدمراباتک دناقع .ردکر ک كماما راکنآ

 هده رش ماش هدنجا هقح یهوج رب ینیرش نيع نالوا دیهش كنيدباع خیش
 .ردمشمروک تاذلاب بقح .ردظوفح هدنسهسزخ یراونا رب ُهبرت هل رهاطكام

 رلکنرف هب یرلهرکوص . ردشلوا ندزو وب یتف كنسهملق هکع هتشنا
 یک اح رضم لماکلا كللا ندرابوا ۰ ردشماملق رارق هدهسیا شمع هللا
 اس نديك ارح لا . ردععا تصن یوف هعلق بود معلق لپس نکا

 . مدنرفس رصم كناخ میاسو هدنخرات رب یمررکب زوب زوقط نکیا دلا یروغ

 تر
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 ء تاررز « تاز رع . تااماب تاغا لصف کا
 راتعنص . راغاط  مابضرخا یا خاص الا

 سایتام

 یدو 2 2

 هدلوصا یواهر هلا یسهجرت امظنو انع . ردلنعر كموقو :

 یجولطعنم ستم هلورود یدو بودولود رود

 هلیوس اک ییدرد هلو كسرالغا نوچ نس
 یو لق نلف یلف لق . یر هدر داع دا
 لا صر مدنی نر ام او و

 رب رحتهبتزفیدلوا فقاو هلاوحا بودیا طالتخا هلیقلخ رایدوب رکا
 هل نمدنقا اشاب یضتیم هدفرطو زب .ږولوار همان نامحرترب هجنوق ا

 راتاحرریفت بودبا لیصحت ییهاشداب لام هدنوک یمرکی هدننوک افص نک
 ارد بل بودا لوز یغاشا هم ندنلع هووفا هو بنا

 رار ید یراخبش ارق ردق زویترود بولوا حالسرپ تاغ هلج هللا
  ۱هدننکح یش کا ع دک هرم تامر ناو

 شجرو میظع یاقوا . ردن رانمررا د كناشاب رای یحناف ۴ هدایرد بل

 كتفوت كس یللا .رد رلارف یناع  یدز « یزرود یصاع ربغو یصاع هراب -

 نوتزیرلغاطهلحو .ردلاثم هعلق یرلهدلب رب یهو «راقبح یزاهشو دنول زادنا

 لدلک هنسهعلق ( هکع ) كردک هلا ارد بل هنی هرکص . ردیراغاب تودو .
 یسا كلما . ردعدق یاترب راوتسا نتم یمارو ب کک فاصوا

 لواندنس رحم م راتزویتلا ۰[ ۱ ]ردنسلرت نداراصن تام هدن رصعیگ ترصضح

 یدتیا مظع ردنب هفبرش سدق بودبا انب رارکت یهعاقوب یلارق هیناپسا .
 یرد ردو زود بولوا نادابا و رومعم هلسسهداز هدرصعوا چعو

 یارو لر یحراز هسدق هنسره .یدبا راو یعاجو ناخ زوبحواو

 ناطلس نالوا ردو هدنناب 0 م ۰ یدردا رومعم هدایز اهدآ ۱

 نکلیا نوجما قرات [۲]یرلیشأخ ندیاالبتسا ییاروب نیدلاحالص فسوب
 12۸8-5۵00 0023 یمسا هحزسنارف [۱]

 بیلص لها ین [۲]
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DDE DEDE BIK 

 یا ناار یی شور وا ۲۰: ردا فورخ کها ا روک دم

 نوعمشوب .. لا ورببوا ین یم یسک دول اوا اق یب هنوپ ورتن امیاتیا اناتیذ
 هګاهدا بول وا جارختساو ریرح هشرش تیا وب ندلیحتانانل وا ر رح هل طخ

 ءنوحیغیداوار ناتستخردرب « مالسارک اسع عی . یدنلیق اشام یرایشامتربع

 ندن رط هرقو دیفس رحم عح هدارو < رارولوا ع ج جرف یار هارو

  eهاد ز .یلحرد « یره دن زب  یزاغو هور

 یراغاط یلغوا ناعم هلحو تورب ۰ یسهعلق ادص « یسەعلق فیقش ۰ یسهعلق

 ردناباع یک نوملقو شقن هدنیمز ةف .

 .كشسرر . ردراو یرلناسلو هحول کر كش رب یه ندرابناج

 . راردبا طالتخا هلرلکنرف ابرثک او رلزالکا هلناحرت یراناسل

 : تاغل ضه ندبناع ناسل

 ااو سا اب یا میس هتس سخن عید سلس فا داو

 AE ACTOR ی و

 لا ردات شاخ یاس شات رکاب ریال شا تا

NYT o ۱ ۱ ۱۲۳۶ ۱۸ رک  

 ء ماحوخ .دقلات . حار ۰ لات ۰ یام « زا . نللت داو

 تاسوعا
 ۰ سالفح <« لتع وه . ساح رحنح « كالتمرظ « واح ۰ فقرفلت

 رایصاع ماچ تنج ۰ یزوب لوک رومفی . نارفعز

  طقس ساح حنخ . ظفط تعاج . تعشر . مان « تارعطفغ

rsرزکب هتنج يهفا عماج فصل  
 را ۰ افرا یترملع  قلفک هداف ایا نیت هد

 نالس وکی وت خا ردناف اند کوب هعادلآ ایندو قق

 ۰ تفمر هلک هطب <« تانافععم « بالع <« رانیق « شومشوم « برقع

 مکیلع مالس یدکی ن حونترضح هود ولا راشم برق



Ne هروت 5 

 كرا بتح . یدبا سياج هبا رات بح هدهک اطنا ازک | بودا ر
 هدهزوقاو هدلوضو هو نو عام لو هک
 یر .ندهرصاق هنرزوا بودانفد هدلمو یا اراصتموق . دل

 تما عیح . ردشملیا نییزت یفارطا هلیا هاب لزوک رب ۰ شمریدناح هق
 یخد كن اراصت تام عیج الح یک ینیداوا یهاکمارآ و تراز كدت

 ثكنراونارب هف . ردراو یرلارقفو یثیورد یزرود زو هج . ردیهاکترابز ۱

 هل رانادعار >> « هحعلاق نا رد ح هلا لع ا نوک انوک یا

 زورو تک ااا لات اب دنق يا نوا هنقشع نوراوح کیا نواو «تسارآ

 ۰ زوما هشاو یرلم ادخ هلح ۰ EEE هم لسا بولوا ناغارج

 . ساک یاب نوتیز هلبا هتک سم زوب هڪ نده رقره ندنراقدقاب یاب نوتیژآ

 . زامالروغوا یمارحو زی تروق الصارارزک شوب یشاب هدراغاطیرارینصو
 یرلب زرود ترا ردهداشک زورو بش یراوقكنسلاها هبرقوب هدرپ
 . نزاع وفوط هدرفا درف . ردقحا هدتح نادم یراعاشم لغ « ردراو
 هسل وا یرلشا لکثمرب مد سەھ اط ارات . ردامت ربع هاکرظنرب یخدو

 ررح هنرزوا یسرد ناربح هلیتسد طخ كنافص نوعمش بولک «هناتسا و

 . راردیا نی بوروا لا هن راتبا حض لبحنا ظوفح هدنسهناتسا الاحو
 ندزمشالقا ههناتسا بودا فوخ مرح طقف . رلرولوا دم راهسذاکهدرانوا

 تاب ی نا ادا ی کا ی ق دو
 ندحیح لبجا وب هليا اغا دم مور یناک فرص» ربقح . ردطخ عونرپ نی

 هلو بودا جارختسا ی نالوالزا هباسعترضح 9

 : سو هیاعیلاعت هللا لص ییطصلا دمحم قح ودلیخا فیرشتبآ : مدلءا ریرحت

 دالوزفا . تن نلسغول نوتف ور _نوسرزا نوتا

 هوا کم یدولوم كنا هلوایجنالب هلواربمغب ندنلغوارذآ نالغوارب
 سد را  تیسوتمسا او قور ریش ول اک هک

 رلهلوایساناهج و رلنابوااک ۱ هلوادحشدمحا یدا لرامكنا هلوا شکه لقللاص
4 

 ٿا تسا

 ر هل وایسا ناهحلواید
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 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۰۲
 خب بک DDE BIE BIK DDE NIE REDE یک KDE BIDE RIM RIE هک یک جو یو

 ..ردراملظم راغ ا رع ۰ عساو هاب وا . رلزعد ردراط ك رک مدآ ا

 ` ,قرطیه ندارد مطالت هد دا هرروآ تیک یزگرور سود وا مکناخ

 یک راغاط یموق ارد یراکدتا ریعت « هلرشیدب » بولک هشورخو شوج
 و سم ا ا هدفدروا هسرادراش ناف هزوقاو بول
 هت موان . رولوا كاج یسدرهز بوم هدا تأرح کیف ندهروقان مدآ

 یرلاق هروقاو هدف رش ماش نالوا دعب لزنم جوا هکر رو ادصو تبص

 .هروقان» بوئلوا عایسا یستلوروک كنیغودروا ابرد تاحوم هنیراهراقم

 .ناحالم می . ردرلراغ میظع هبتموب ات . رارید « روب هلروک یراغاط

 زاعور قافا رومشم هدنع راشو ترا لهاو راشو رب ناحایسو راح

 كتاب ورب هکردرلاق نیجلاب هلیوا یرلبناج کیا كلوب زاط . ردروهشم
 .هسروط یلکشوترب هدراایقوب .رازامهلوب رب كجهریدشیابا ییراتخان كنل وکو
 ةدتو ا كفو چیه < نم رتسوک هدینلامح ا كيكو ۰ شوی یعذآ كم

 .فوخ پرا هاب ذابعلا « زامهجوا شوق ۰ ردبا تیافک هسالراوو شاط

 .یزرود هنهدشا اشا یتیم هدلح رورلابصرب هیو ؛ ردرب یلهرطاخو
 - مدنلوب هدازغرب هبوب ید ریصقترپ ریقح . ردشلوا رسیمیجنف كنبران وعام
 یشن هدنرلکدتا ترشابم هنابصحت یهاشداب لام هدننوک افص نوعمش هدعب

 هایغاریبیشاکو لب یلعو شملیا ناسح | ینایصحت شورغ كيب قرق هریقح اشاپ
 هدتعاس (۷) هنسهحان ( هنادیز) بوروتک انا وت السر, ددع ناسکس
 یرلحاغا تود < نوتیز « سا « یل هحابو ییغاب هدنشاب عاط رب ٠ هل کش

 وارا دو ید ادخ دج . روتر ناداآ و روم لوا تام قوخب

 .یدلب و هتراهجشراص قارا هنیکری و هریقح هسک وا بودیا لیصحت هسک

 .ييانوا كمالسلاهیلع حیسم ترضح  افص نوعمش ترضح هاکتراز

 د یلبا افتتض نکو یسحنکا « راج تبع یر نولوا یل

 اع یسع ترضح . راشعد ردمالک وغل اما هدهسرارید ییمغس اکو نارنانوم

 كنابم ترضح نوعمشو . ردشلو شرور هدنشوعا كرانو هدنواص

 ,فرهش سلبا هرکوص ندنج ورع هباس كحیسم ترضح . یدیا ندنرلابرقا
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 کز اد اس E ی اس اس a ui تین شم سیا ته لو زد تا

 ی

 ۹۰۱ هروتات

DDE NEDE NOK NEDE NDE RSIENSDE NUDE DDE KDE RoI NDE KDE NIE KDE IKE KII RIDERS NSD OER 

 قوس « یلما حو ناخ « عماح «یلهناخ كس هب رقوب « ردد اتررود بول و

 ه-> بولوا یلکلد لاغزام لاثم هعلق یسهناخ ره . ردر لوم لرصتخم

 غاب « توط « نوتبز ۰ روتسسم هلبا كاب بارت یک هملق « نیتمو مک یراوق"
 كنس بولک یرل.خشارق سا زو ید هداملق و ر زدهعاق روتسمهلرا هارو

 توابرتک هنکوا قاطوا قرهلوا دنبو دق یساردق زو یل | هارهایسک یراهلک

 شلوا دیهش ناسکس زون کیا قجحنآ ندنرکسع اشاپ یفل ص . یدلنوق
 هراناک یرلبا نوک لوا . یدیا راکفلدو ح ورح هد مدا زوب یدب « ىدا

 . یدنلوا ناسحاو تماعز ماش هنیراقوج رب بویر دیک راهرخاف تعلخ
 بولبحاص رلکناح هرارا رورنه < رورس « رلد 3 زاهش یرادقم كرم یا

 : ردح رات کنج و لريقح ۰ یدنل وا ناسحا نف هسک شم هلم

 انغ لناشو یدلوا هدنلب ژونط یللا كيب ینخرات یدید هدکدروک کنجو الو "

KE 

 نالوا هدنراتمد بولک یراخیش یزرود نوجا كعا صالخ یرارسا
 هسنک كس درهبدا مارآ هدندلب نوعمشو نوک یم کل . زایدربتک ی

 رک اسع میجو . یدتِک هماش بولک ریرح ماخ کوب رطاق زویجواو « لام
 یابو اغا كردبا لیصح رللام بودک هنراغاط یزرود هللا راتهز ررب مالاسا

 . رابدلک قرهلوا ۰

 شمکچ رس نامدا جوا هددیفس رح بل س هروتان یالاب لبج فاصوا
 بودازاورپ ندنرزوالدنلب لبجو كرز غرم ندا ناربط اوهرب هکردرلاق:

 و کور یاد كلام ت رمح نوفدم هداف کع نوع هدهمک

 رام لکو طاق ء هود هم اما . شیلا لوب قضو تاق ر هدنرزوا الو.

 هفرط ابرد بل هنب « اما راشم ی زاغوب هروقان وب . ردقوب یلاتحا كم
 :نکردک هحتف ینسهعاق کع هاطلا كلم . زامهلوا بایتراسج مدآ هعشاو
 هلا e ۽ نا هاا جوا ee ردشعا رییطت یرالو لهس

 كتو ات رد هک لو را هتل .ردشوب یک نوتسیء كف

 ات ی ا یزاو را «یلهراغمهلیوا .زانوقوط هرلایق یرلهدنوج



 یمسهمانتحایس یلجایوا ۰۰

NAEیک یک  DDE Neیک )یو بوک  KDE DEDE BEDE DEنیک یک یک ورک  KDE NIEباک ( BIE NDE REDEلوک  

 و ا یلوا یاسلط موق هدارو هدعدق نامز . ردددهلوا لامر قرع

 موق هت دا مده یدومع ود « ردراو هنفد» ېلعوا ناعم ؛ شمراویلاع د

 هد ص دلح فا رش جح یفاصوا ر او ردشمالشاب لزا لخاد هرهش و

 .ی زاغو ( هروقان ) رکسع هله ندارو . ردررح هلفاصوا یسابارط ماش

 قاریاب قرق قرهلوا یهخرج ی کا دفص بودیا هرواشم نوا كمك

 <( هروئات ) هدلاح یرلفدلوا او لا فصأ یرکسع هم راصو ناکس

 ۰ هله بوش وبس هراوصو ندنرافدلو یلاخ یتسارواو لصاو هنزاعو

 ۱ ا ید رای زرد هک لوا لاو واو داما نارام
 ندنزاغو (هروفا ) حاصلالع بوتلیوس هدکدل تل هیاشاب بتواتوط

 < یدصایزرود یر E یهدوصو < ےن اطلس هر » بولک رابحدایر 0

 :هداس قاربابقرق یرلدا هد « ردهدقلوا بولغم زع رلقارباب مزب كرهک بلاغ

 .یخد اشاپ . یدشیت هدادما بو :دکیرکسع دفصو تورب « ادیصقرهلوا

 یا اب ی لدور تعاس ر ل ع هله قوت

 : . ناغعیلماش قرهلروا راسرح یذج س هروقا لبج مافع كنج یاصوا

 ِ_- نیل اب ی هدارد بل یرلاغا ما ترود « ندلوف رب یا ید.« ندلوق ر اغا

 هلع كنحات بورک هجا راغاط هقرالا ندر ید نوا لصاماو ندرلاق

 .یرللفع كراناعو یزرود هلح هشرودلو اهر ههللا . هلا یادص هدقدراو

 ا ید بارق نالوا میم ندوصوت هلن لا املقم ۰ تودک ندنراشاب

 رس

 ۰ شر و تلف ار رود سد دیا کف ینا تولو هزات

 .بویلاق یرارادتقا هقلو صالخ یاحرب هحنعرصم « ؟ یسهرا تمالس یاح
 كد« یدمشکیداوا شاخرب كنج مرک ابر تعا ی کكب و شد ود و

 ا مک را ید هاو ددم كج هوا درایو

 .یرللک بوک ندبات شتآ غیت نادند یمک ؛ یداوا قرغ بوت آ هبایرد
 .بولب ریداوا یناورص یریصتردق كم چ وا هدرصعتقو رخآ . یداواناطلغ

 تقو قردل وا رودع هلا و مدآ كس رو یزاغو هروئان و

 هد دودح ر لو ۰ یا لرم هدنس هر ( اص نوعمش ) هد ور



 روص ۹

DEDEDE NDE DDE RIE KEK DEK KEDE KEDI DDE DIE DIE نوک IKE EK DIK BIE مک مک KEK ICDA 

 انا لع دنلعن ۍکا دق نوک وا ت هلا ندنک ا

 ناعآ یهخرح كرەدا تم هددشس یایرد بل بولک هل رکسع كس چ وا 0

 هننامنلط نیملا سار هدتعاس .یبا كرودک هاا د بت ندنآ . یا

 مدآ زو ندارد لحاس هلا تعنص تب رکا هدنلا راتاو رادو . لدا

 . ردراشعا اس یلاع "هلق ر هدنو عارز ىلا هدنس هروا اردو هدو رګ

 تمشذهع هدنرعق . راو یمظعضوجرب ولع هلا وص قار تباف هدنسهتروآ

 ی راودنک بویلغاب شاط هنیراقاآ رامدآ یدک ندرس هج . ردنابام ایش
 راقعهبزو یک راقح قوا ندیا یق ندمرا هن روق طف« لارا

 رلنالوا ماذع ندنب وص . ردلام كمخیرا هاب تاپ « مرا رس ٩

 ینبدلواالا هوک رب هلاوح هدننش كنهلقو هک و تمکح رولوا صالخ هسحا

 كن هلف بوشاط ی و نوقشوح یضوحو نالوا هدنسالعا هورذ هدلاح

 هلا ارد بل هب هلق بناح هتس ندارو . رولوا نازیر هارد ندنفرط ترد

 هلدلک هس رهش روص ا کا هاردک

 ردنکعا پولوا هدانرد بل - (روص رهش تب زوم ةماق فا ضوا |
 .ردشعاطیضندرلیلابناسا ینو یهاطلا كلم هرکص .[۲] رارید ردیسانب یک

 دک اب ادص . ردتع وا ماست هن اخ ماس هلا ناما هدنشرات ( ٩۲۲ ) هده

 مدهنم احتاج ؛ راو ی رک ناعلو یبهعلق هدایرد بل « رداضقو قلهداووو
,/ ۰ 

E ES E 
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 الت تیک نیم تلف قاربوط زوبحواو یسهلح چ وا . ردعدا كس ىلا یعرح . ردهدقلوا

9 

 . راویرومعم رد رویرصتحم قوس <« یعاجر « یماحر .یسهناخیوترو]

 را ار ارقف ناتا هد زدیدسم « زدن کلا 9 وا
 .یارفن یللاو یرادزد . ردیاب اشاب نانس یحاف نی بولوا یسوق هلق رب

 راک هناا 6ع : ودراو یا نما ندرکزور کس وردک ابن 1

 هنوک ندنوک یرهش بولیسک یبایرد موق اما « راراناب هدنوب بویمهیلشیق
 ۰ یتالسرآ » رلولنامع هنرارالود كنماف نانلو یمسر نالسز | هدنرژوا ۱]

 ید شوک هد زو مرد ق رلیدساو .یدنارلرید شویغ « ینالسرا «یدس)

aسا سست راک لوا فرح نورفتکسا . رد ( رم ) یک یا 1  
 : ٣ . يدتيا برخو طبض یازو ردنکسا . ید ۲ 3
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 یمهمانتحایس یلچایلوا ر ۹۸
ESE KEDE DIE BEDE KESK DIK IERIE DE *وی وی  NIE REDE DIE REK DIE RIE NIELSهک )وی ) بز ( 

 ی هعلقوب ماش تاحوتف رات هینادز ریسلا بجاو ٌهعلق فاصوا

 ندنآ . رویزاب یکیدتبا انب هملسم یردارب كکملادبع نب ناماس ندرابوما

 هلوا ماس یسلاها هدنسهنس ٩۲۲( ) تیام بوریک هتسد كولم قوچرب
 زرفم ندنعاخ كنساشاب ماش هدتلابا ماش الاح . ردرلشعا تعاطا كنج ال»

 زوب « ردکاح هليا مدآ یللا زوب یسیشابوص بوا هملق یللوصحم هسک یدب
 .ردیناوصو ياغ ؛یزرود "الماک یسارق ارز . ردیاسآ یاضق قله

 . ردراو یارفن و یرادزد هعلق . یردارس یرحکب ماش

 لکشلا سمت هدنسالعاذورذ ات كدنابهوک رب شمقیج هناممآ جوا س یلاکما

 ندنفرطرب . ردقوب یسهلاوح ندرب بولواتاق نیلا یراوید . ردیوفهملق رب
 يا یعرح رادام او . ردقوب یقدنخ هدنسهعارا تئاح < رد)کد نک رفط

 یلحاص یشا وص هک وپ هدهعلق وب ا یسوف نمد رب ردعدآ كس

 بو اردک ها نعمت لنا هت نوک يترا تقوا رفاتنم مدنلعوا

 فودرا » هدنو اه یودرا هحیکوا .. قدلوا لصاو هرکسع دنگ وا فیقش

 * یدوق قوه یاه رب هد « شعا قحاصاب یزرود زادنا كن كس قرق

 هدامآ ا اووف راک هس لکم هراه کنش هنسهزوخ نرد كنودرا هحکوا
 نا ردیاب ا وا یا لا فص ا. یدلردروظ

 ناما ونیمزهکیدپ وقیسادص وهو یاهرب بوایروک ناغارچ لبتف كبزوب هن
 بوبارغواههاکنیک هسرایدتبا موه نوما نوخبشندبناجهن . یدرتیت ریت ںیت

 یرایاراغوط لوا نوک رب حابصلایلع نوک یستریا . رایدتک رساخو بئاخ
 هلرهدیک هب غ بناج ندیوط رب هنب رک اسع هلج كرهیلروک لوقعم یسلدک

 یفاصوا راسو ییدنیاانب اشاپمساق هطزوک ینهملقوب . كداك هنسهملق (هبمساق)

 همیخ هنرانک زکد قآ تازغ هداروب . ردروطسم هدزنعدلح فرش جح

 كبشب یک اح توربو ادیص هدلحوب . رابدلبق رارق بوروق ییراهاکرخو
 اشاب هد زکیدلک ندهناتسا هلا قلقالوا امدقم . یدلک هدادما هلرکسع
 ادص هداروب . یدشما ناسحا ینشبتف كنراهعلف توربو ادیصو نعدنفا

NEدو هر نا و ار نی ساز از کیت  
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 ۹۷ ی: اعلق فیقش

 ندارن شاط همدق (۱۷۰۰ ) هحنلک هار اغا نف ل
 اشایدحا كحوک وزو هنس یر ا . یدر داب یرالو ا ام نوزادی

 روز یدزب وا بولک هنيرزوا ولعوا ناعم هلا ناب اب ی رکتنع تواوا نادر

 هدهار ناخ دار وو - یدردنول هتلودرد ا ندهعاق هلا وزا

 الا . یدنلآ هتسهظوا هن زخ صاخ مرح واغوا بولوا ناطق یک ٩

 هرذ هنسورابو جرب نادابآ و رومعم . ردقوب داز یمدآ هدنسهعلق فیقشو
 یسهثح لف یشاطیه ۰ ردانعر هعلقر لکشلا سمت شماعا تباصا هتخر ردق

 لالغ « ییءاح ر یراهعاقو هر ددعتم ؛یرلبارس تاق ردناتاق .راو ردق

 اس رک راک یسهل> . ردراو یرلجرهص وص « یراهطوا هناخهح « یراپا

 رولوروف یک تعا هداهلقو .ددک شقح ندا هاتسا رو

 تنم رب زاقوا نکع یوو ریمل هارد دراو ع نوا
 ندنلسف فلا دحاو هتل ها مت ی بولوا زومعم هعلقو . رد

 ینسهعلق هنادز ی را.ضعت نکردا شا یهعلق و ۰ رولوا راوتسا هعلق ی ۷ «هروا : لج يجن> وا
 7 ح

 مادنا
 هدنسهبحاأت فقس . قدراو هل مان (لوت نع) تار ۷) بوک یرونت نا

 کت هنس هدد رب ول 2 رولوا ه ربخ 4 هداروب ناقبح نداق 7 و لوت ناع

 یەم الو دعل ال هدکدلک طاش 1 ردوو ناشن و مان ندقلابهدنسهراس ماسقا ۱

 هنغلاب یدماخ كنوز,رط . ردصلاخ میس بوک هکرولوا یهاظ قلا انوک رب

 هنماذج رلنالوا ماذج یتاوب .ردبا كلروانش بوراقیج غاب یک تفن انوک رپ
 كغاب هدنرز وا جیلخ وب ۰ رولو مش هللا صاب هسدا وسلو دوخاو هس روس

 قاشاباللاص یی نابنجرس هستیا شون ندوصوب مدآ رب هدلح یکی دتیا روهظ

 هعبط ۾
 ی

 یسوقوق رلهست | هشنآ ینلابوب . ربااق ندهن عاج بولوا التم هنضرح ۱

 راندیا لوانت یتا كفلاب . رولوا ریش یک نالب ۰ نابج « پیر هدر ندگ ۰

 ناتسکنس هبهلق بناج هم بودیا امامت یاروب  رارولوا شاب اللاص ید 1

 . د هتسهملق هبن ادیز بوالر ناب ایخ ینوتیزو

 الم



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۹۹

 هد یاروط تشسرارضو كنراغاط ادن تمکح نیم او ها یقآ

 .یلزق نوجاكنوب راریک یزمرق هغابا ندشاب یرانیداقو قجوچ «ردینمرق
 دارو رد راکت اهل[ تاعنالصاح نوت زهانسوصخ و ر رح .رارفشل ا یهات

 .هدنراتمذ كرەديا ضرع ییراباده بواک یراخیش داقنموعیطم كنولغواناعم
 رلکسک روهع ندنرادرتفد ماش بودا ملستو ادا نەک شب زو نالوا

 . كدلک هنسهعلق فقش قرهقلاق ندارو . 4

 ۔كراكنرف ندا البتسا ینارش سدق رلاروب (  فیقش هماق فاصوا )

 اس رابلاناسا هلیسهناعا كنکب یزرود رب مان فیقش ییهعلقو نکیا هدنلا
 هدنځرات ٩۲۲ هدعب شمع هللادیهش نیدلراون یحنافسدق هرکوص . ردشمتا

 كرك هدنتلابا ماش . ردشملوا حتف هلبتفرعم اشاب سنو یریزو كناخ لس
 .شمکج رس هنامثآ ج وا هدنمکح ینلشاب وص یساضق هبنادیز هدندودحیناحتس
 .ندنرهن رونت یغاشا . ردات رع هملقرب هدنززوا دنلب هوک رب ضأس « ناب

 هتل ود ییعوا ناعم . روللوا جوع هدتع اتش یا هنسالعا هورذ كيهعلق

 ددامآ 2 بولوف رکسع زادنا كنفت كس یمرک هنهعلقو» قرهروط یراق

 . ماش : تلح < هنطآ , شعص ۰ ساومس « نامهرق ندنفرط هرق هدقدلوا

 هراب زو کیا ندنفرط ارد . رایدسا هرصاحت یهعاقو یرارکسع یلبارط
 شاتکب بولوا مظعم رادرس اشاپ رفعج نادوق هنوباه یامتود هليا هغردق
 یعلق هبا رکسع كس ناسکس شم تولوا یساغا یرحیکب اعود ید اغا

 رو لاف لغوا ناعم هارو یا كم کا رب ..یدشا راج
 هح ر کس بوروط بت ی لا کن

 . ردنوفدم یسادهش یناعع

 يغناثا مدآ للاب ذایعلا . ردایغ هاجرظان هنسبداو یره رولت قرط هلق

 قدیر اا هدنفرطیرب قلندرد یغاشاو ودا تارج ها وغو

 هداروب هدیړ من لول نیع . سشیراق هرې رونت یره ( ناطر ) نالک
 بولوا مصا یعالوق كدا ندنناتفو دایرف كرم چواوب ؛ ریشیراق هرونت
 لمک سا یعوا ناعم هد راز وا . رول, دبیشیا ندرب خسرف رب یرادص
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 ٩ ۵ : تدش ترضح

  RO SDE NOE NDE NAEیک )< )و9 )< )کیک  NDE BSI DDE)یک جوک )یک  RIDE (9 (۹)یک )یک <)

 با كمايبلا عي . .ردشک هاند تش ترضح هعفد كلما قرەقار هلماح

 ۰م لدا

 ثاش نرضح تق ق - ٩۰۰ ناماس ناطلس ی و هرات

 یاو لیسرب هدنسارح عاشوب نکیآ یسلاو ماش اشاب شیورد د
 بولوا هراب « هراپ رلاق هدراغاطو هدلب هک بودا ماود ورک ید

 مدهنم یناحرب كنه رش رق ثبش ترضحو هدا جوع لم ياف لیس

 هنادیمیرلق واب واو یرله رش تسد كرام ندنف رط غاص كشش دسح بولوا»

 ماش ناه هحلوا رهاظ دوجورب كلهنس ۷۷۵۰ بوقح قرهلوا هزاتو چ

 زوب هڪ بولک یخد رانا كرهلردنوک رخ هاا راغلا هاغاب شیورد یسلاو

 ناعا دیدم نیرگدم كس هڪ بوروک ید ترضح شم الا اک

 كيش ترضح تر و نابعا هاه اشا شیورد هد . راردب۲

 نفد هن بولو هللا ماخ ربنعو كسم « بالک یه رش دسج ندا ص
 هدن ر الحس كىلعبو « هننادیز « هدعاق ةمکحهلغلوا دهعلا بز رق لاحوب .راردنا
 جوق ناوج نالوا یمظعا ردص كناخ میهاربا ناطلس هرکوص . ردروطسم

 هللا هفوج عارز زویشب ینیرش رق بودیا رومعم یهناتسا وب اشاب دن یا
 رونم ریقوب .یدیا روییروط هقوجوب هدمکیدتبا ترایز ربقح . ردشما رس
 هغ رش متخرب هلل ۀسح قرهنلوب هدي تمدخ بورو وس یراغ هله هرزوا

 هد و رغ تقوقر هل وا راوس هرات | هلا عادوو تراز هدعل ؛ لدتسا ترشاسم :

 راتاجر سوک نوک یستریا . قدلوا لصاو هبودرا هدنید یسهعلق عون درک

 یلوا زوب هدنسارح عاق . قالا لزم هدنسهرق ( نوعرف رسج ) قرهللاح

 هدنمکح یسشابوص عاق بولوا یزرودو برع یسااعر ,ردیوکیماجو عماح
 .ردراو یرسج سربس یهاط یلزوک چوا هدنرزوا یره رونت . ردتماعز
 ترغ كتر رونت . یدل لزام هدنسهرف (نامرط) قزهنااق ندارو

  ۲ربع بوک یزرود لهلاغ رو. زوهدنوودح  نمخا هقاطزو

 .رارکج كناباک هليا دایرف هد ( رابوه ) هدنرلام كنج « رارید یللزق هرانوب
 لیزق یراجاغا تودو نوتز ی هدنرل هاب  یراودو رد كسب روا عج



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۹٤

DIED IE XIDIR DEM وی یی RDI TIKI KI UTI 
 .ردنوفدم او رقرب رصتخو دشم هدنلبد كتس کر بولوا موح سا

 هلقارپ وط یحط_ بولوا ریکراک یسهب رت . ردقایا قرق زوب لماک یدق
 کن وج لکد نکم هقودنص هسرزوا . ردراو یناشب ورد نابرع چافرب .ردر وتا
 دف ئا: زدلک هه یک یزارق نماز 6۳۰ یر وط ر

 هنب كردک تعاس چوا هبرغ بناج هلنمراقفر نداروب . ردیرغوط هفرش
 رار . كدلک ( همش ترضح هاکترابز ) هدنسهلق بناح كنسارح عاق

 شم «رد هدنیناج سدق ینداعسرس . ردرقرب هدنلوط مدا شمت زوب هدنید
 رارب رومعم ندناصقو ارق هدنفارطا . ردولم هلبا ارقف نابرع ردق ناسکس

 : هغرک هتنشرش رق بولوا تااحور سح اما . ردزا یراوز ندنشدلوا

 ۵ د ترضح کا هدناح مدا ترضخ . رولوا كانهزرل یاسنا دوحو.

 هيلع مدا یردپ .یدرلردبا سفنفافک هلباقلهوج بولکتوبن هدنشاب قرق

 ید اا ق زار نور اش راد لا را مک وص ندیالسلا

 .ودشمک هنس ٩۷۵۶( ) ردف هننوکلا دبس ندنش ترضح هدنلوق كفاحسا

 نوجا ین ثیش ترضح راخروم قوجرب ن ثیش ترضح تقنم
 هیات سه كاخ بودا طوه ندا وام تلخ مدآ ترضخح :راردا یاوروش

 هکدشبا دایرفو راز هللا تزع بانج قارف هدقدصاب مدق هبیدنرس ؛ریزج
 هتسهراق مزو < نراب دن یکدتنا ومت دا رولو شوحوو ناودح هله

 رفع تیاهن < یدرابا راغ هد « هليا ناسحا راسکمت رایرب اکب . هاب
 را تفلاو نا ها رانا . یتلوا ناتحا تان روتر ندتخ همدا

 2 ما ا وج تح قالا باغ او تفت یرتاوا راوی
 0 . یدزامهلو

 جعل الری E ةر زح مدآ تربضح -ت حیسح لوق ا

 ا ین ا ا هاو هد بولا نا ا ا یوق

 هداروشاع موب هلیرلرب یرب اوحو مدا هلیتطاسو شوقوو ۰ شمرتک همدا
  بودا عاج ها انا و مدا ترضح نآ لواو .راشمشروک هدنافرع لبج-
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 .ترضح نمردب . یدرارد تفسو هد هننشادرفر كيمانو ۱ را ول

 ادا هن وق ندنردسح یتسو مراشاد فو . یدروس كب ییسو «بوقعل

 هالغآ هلیا فسوب نارګ هدنماباب . رایدید « ! یدیب تروق یتسوب » هناا
 .نشیدمش . یدالشاب هکموس هنیرب فسوب ییماینوب . یداوا لیلع هیالغآ
 ریمغس وا هدزمغبدراو هنلبا و لدتا سيح همد ردمزسرخ یو هسا

 هکمردیا هرعلرب هسقو « ریو ینیماینب وش زيت ؟ هرو باوج# هنعردپ
 .هشلآ رصم . رک هرعق هد لین رهن «رولوا هراب هراب راطولوب هدنامسا

 .ىراتنطندنسهسلا یکق ارم یرلکوت نوش دا ! رولوا بارخ بونات

 یکیدلسک هراشتآ و كنادوم یشادنرق فسو ترشح . یدقیچ

 ی ؟ردنا رونع ندنراسیو ناع كنادوم « راو» هعارفا لغوا هجموروک

 بول وا لال sr هحل وا هوا شيا .رد «. رودن وووط هلا تا رقت رب کلا

 . راق تومه هد « ردشلوا نانوقوطر ند وقع دال وا اک ی

 نا هد ف راهراب لالع هنراودنکو نرو یماسش ولردرب دب ۰ 1

 دازآ ندسح ینماش فس و ترصح هدد هنلبا ناعنک .یرازواون ۰ ردا

 مسول ترمصح یح . راردنا رارق هرزوا شرت قرهصا هس یاب بودا

 تاهح تاهح ء اوفر یاعوا یا تواک هاروا یردب نیا رب رهش موف

 ی برا مک سیم یا دا نر ی

 هدرصمهیلایعو لها بوقمبترضح . یدلوا انشور لیلعمثچ بودیا ظح
 :نمحرلا لباخ هدسدق سفت تک ترضح هدنتافو بولوا نا سم

 هد ونمو ترضخ اهم :ردوفدم هدا ال يرر د یک

 . «یردپ هدنجرلا لیلخ بوراقیج ندلړن هليا هقودنص ځوک ناماس ترضح
 یشادنرف فسو < میار وا هداز فسو ترضح اما . یدلبا نفد هدننح

 .هدرصمنوئاخ احبلذ فس وب هقوشعم « یسهدلاو كنیسوم ترضح . ندما

 یوگا راردنوفدم هد ( یشوپ لبج ) نالوا م ظعم لبج هدأ ارک هقارف 1

Eكنالا  Nهع هدنس هلباقم فراز . 

 -.ردرصمماعو شا راز الاح .ردنوفدم هدنحا 2 ع هقرب رلهداز ز ریمقرع

 .هدنسا رح عاش Ee ندلاحرا ی بوم یرد یرا:رضح ادو وب طقف



 رغهدوحن ینمسا كاعوب . ردراویارف ورادزد هدهعلقنورد . رداضق قله"
 ردتفصكن | ( كب ) یمسا كهاشدابر ( لس )بوروتک لاثمهدنتح .فرصنم.

 ین سابلا ۰ ردراو ینارش عماحرب كن ین سابلا ترضح هداروب . رارید

 همنصرب یلدآ ( لعب ) هدعماجوب هکروروک بویارضوا هباروب نکیا هدحایس
 ندن رلکدلب | تیذکت یتوبن هدهسیدتیا علم ندشتسرپو یییاها ۰ راروشاط-

 يالا ومع اکر . رابدلوا لاله تولوا لغو طحف هلأ فرط نع

 ؛رلیدلک « (حون كرك ) هدنتمادنانل لیجملبا ین عسلا كردبا كرت یرهشوب
 هرزوا یربع ناسل یمسا ادا كنارو . ردنوفدم هداروا ین عسا الاح

 ناماسرمصق ) ( هللا لیلخ ماقم ) ۰ ( سیردا ماقم ) هدارو . رد ( هدنازش ),

 كنانبل لبج رهو . راقآ (ناطیر) رهن بیرق هبهملقوب . ردراو ( هللا نیما
 نار یناعورنم هج لردیا روع ندنبرق یسهبرق كيلعب بوقیچ ندنقرش
 رولا وی کد یاهدشد لف ااو . روشپراق هرو رہی هرکص. . ردنا

 هدنناح هلق كفرط غاص كنسارح عاقب هرکص نداشاع ینسهعلق كبلعبوب
 هحولوا كمسو ترضح . ردراو ( فراز ۲۳ یی بوق نب ادو )»

 دا ص 9 ه وف یرلردارب راس ینسو ترضح یتح . یدا یشادراق

 ه وق بویمک یزوس رخآ هدهشمروط بویمریو اضر ادویوب هدنرلکدندبا
 هدرصم بوراقج واج نابراک ندونق سو ترضح تاپ . ردراشعا

 نات نجس یالتبم ناحتما یارب ییسوب یراب بانج . رایدناص هرصم زیع
 ید ا العا .بودا ر نع هرصم هلآ توبن هک وص ندمانا هع . یدلنا
 ر ا ندا ناک یراغوا توقع ت رخ لوا ظسف. ت م
 راه الا ندا اقلا هعاح یدک کیر وک فو تصح هایده آ

 هدکدروکیرلنوب فسو ترضح .ادو بو نیماينب رااب انا « رحشم « نوممش
 ندنتیدل وا فسوب كفسوناما .یدتباناسحا رالالغ غابام ًاغلاب بودا فایضا
 و لا هدنناب هلا قیرطر یبماش فسوت هرکوب . یدقو یربخ كنرت"

 كتماش بوردتا ی هر رتالفاص ساط نوا و هنکوب ا ۱

 : ادو وب طقف : رلزمهریو باوجرب یراشادرق رئاس . رورودلوب هدنکوب
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 ۹۱ كلمب

 كنکب هدرفس نبح ,یسشاب یرچ .یسکب یالآ . ردراو یتماعزو رایت ردق
 خش يلغوا ناعم ) ندنراهلبق یزرود ۰ ردراو یرکسع ردق یللا زو كم

 هلق هک اقح اما . رد شما انب یهعلقوت تقو ییدلوا یصاع هتلود ( یهاط

 ENES رده دآ ك ترد یعرح رادام ا یدبا اهقهف

 بناح .ردنوشرا زوتوا یساسا كنبراود . ردقو قدح الا رک
 كمرک ةيملق هفلوا هدنرزوا اق تراس تاغ . ردواو یسوق سم ر
 وص عاش .قو هلسرا ندرام هدننورد . ردراو ترسع هدن تست

 .یهاش هراب چ وا . ردبا تموکح بولوا نک اس هداروب هلرفن زو ییا یسشاب

 ماقم ) هدمضع راغ ر هدنشا اق  هدلئاح كنتمروسو . ردراو یرلب وط

 . ردشما ترابز بوقیج نمدنفا اشاپ یضتح .ردراو ( نیما لیربجترضح
 کناف بد رک اب 0 ندنوک بودیا کم نکیبع دلا ول

 هدنجنا یسارح یا هللا تکی حالسرپ ددع یللا بول آ نذا نداشاب ریقح

 .هنسهعلق ( كباعب ) كرديك هرجا رارب رادلوصحو ازفح رف هقرش بناج
 . كدلك

E A E is ch E aes SO Oa ی زا Ês ۳ 8 

 .نخروم عج س كيلمب هیلق میدق یامع ربعو مظع یاس فا

 .یرلودو «[۱ ] رد وا هک اقح «راشع دردسانس ناماسترضح هدنقح هعلق و

 .یشاطیه ۰ ردهایو اط ناماس ترصح خسطمو ۰ هناخسح ید نو

 هن ربح و تم 3 ایسنا هک رد راشاطلقصم و راع هدیشارت ردق یسهق هناملس ۱ ۱ ِ

 .. ردنوتس ی هوک ررب یسورابو ج رب یه ! ردبا قرفتسم هتنوکسو توکس 3
 .نتمدسو ناصح نصح هلو .هدنحا رلهعلق مکید تگ دن ابناس ز لا 1

 .هدننامز رلیوما بوربک هنلا كولم هم ءرکص ندناملس ترضح . مدشمامروک و
eT 

 .. یدربر وناشن ندمرا غاب بوک هک ی دلوارومعم ردق لوا یسارح كالعو
 :؛تفسو هرکص .یدنا رامعا یرات ضح دوش ندلاروت ندک ولم ماش دک

 . زواب هرکص ندنکنج ۱ وشلاق هبیروغیند ندنآ , یدک هنیدلا حالص

 ىلا زوو قلیشایوص هدنتلابا ماش . ردشمرک هنسهرصیناحوتف لوا ميلسناطلس

 .. رد راباهکبتف یتسو« ۰ ردکعد ( سمشلا دو ) هدنناسل هکیتف كيلعب [۱]



 یسهمانتحایس يلچابلوا ۹.

 جو ماقم 2 هدددعماح یدل وا دیهش كع هللا یضر لع ترضح هدهفو 5

 فارع كمارک یاسا نلک نافوطلا لف . هللادنع لا < مدشمنا تراز ین
 .نافوطلادمم طقف . لارا هلوبهدنسههاس فدک مارک یالواقحنا یسک رابم
 .. ردروطسم هدلاع شراوت نالبزاب هدهفاتحم هنسلا یرلتفدم ماظع یایننا نلک

 ی هدنرلانب « هل راخرات یراترایز نجرلا لیلخو فیرش سدق اصوصخ
 *قحسا «لیعایسا «مهاراهدنراوج كماقموب . رلردقافا روهشم هلب راتمالع

 یاماقمو ۰ ردراو یراتداعس تاما تالا ماع یو یوم « توقع

 .یفاصوانانل لبجو ۰ ردراو ( یار نابشترضح خیشلا تراز ) هدنبرق

 دشا اک 1 هلردقو « رولوا دام ر هجورا قەسزاب هلهجو زمکیدروک

 رضخ ترضح . راو ( مالسلا هلع رضخ هاگترابز ) هدننماد كنلاع لجون

 اما « رارید ردهدنابح الاح رایضمب ۰ ردندندالوا حوت نب ماس هکردققح

 .ید یزوس « یدروشولو هلمز هسلوا عاص رضخ » كلاسر ترضح

 .ن رحبلاج ع هب یسوم ترضح ینیدلوا هدنابح . ردعیاش هدمانا هاوفا

 نیرحبلاجرح) هدوب تبثم هلیکیدباتقافرهد رللحم مان طایمد ءدیشر .هردنکسا

 .(اربص هیلع عطسست ملام لیوأتب كبنأس كنبو ىب قارف اذه ) « ( نایقتل
 هدنت ورن یک تاوذ ضد راس هد كنو . ردتنشم هلرلهب رک تالآ هڪ اهدو

 سا و روا رای (a نا قالا
 هلرللد لهاو حابس هج . رد رب ندهېش ینیداوا هدناح كمالسلاامملع
 مر سالا ترضخ « هرم رضخ ترضح .ردتات هلباهنمنع یراق داوا یالم

 یطخ . ردرومام هتراما یحاورا الوا ءا و اتو لا لاعر . ردلکوه

 رضخا هلیشب رلبرع « ردیسهع توا هدرب یتیدناب هدبرب رب بیس هنسهرد
 رضاح یرثتمه . ردشلاق ( رضخ ) قرهلوا فذح فا هللا فیفحت « رارید
 . ردماعو ساع هکتراز بح : نوتلوا

 .بیرق هنتراز حوت ترضح هدننماد نانل لیج كرك علق فاصوا

 .هدنتلابا ماش هرزوا ناخ ناملس نوناق درک ةعلق نالوا هدنرزوا یلاع هتفي رب

 «(۱۰۰) ۰ ردها ( ۲٥۳٤۸ ) یصاخ كنب . ردیتحت یب قاجنس هجهقشب

 یر و و یک و
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 ۸۹ نانبل لبج

 DDE KDE NIE NDE NSIENSIENSK’ NONE NEY مو دم مهم صم هو موم و مهمه صع گچ

 یدلک هلوصح ندنآ راتاتو « رربد یدبا هد یک رار ها حو تر
 یزمکیداسهدارر وا هللااشنا . ردهدنسارح ت امهیرق تو 9َ . راردیانظ +

 لیج )ددنتمس یسهرق حوت رک نالوا یهاکراز كحو , ترضح . نوا

 مک د قاو هشناح تورب یقرط رب . ردراو دلب لنج رب لرد ر

 . ردراو یاژوم « یدیزب « یزرود ندهلاض قرف هدلج و . . ردرظان ۱

 واوهط ند رپ رو ی هدنسار دم عاق وب ادتبا حوت نافوط یافت ا

 .ردش

 . هدنسهفاسم لزم جواو هد رغ كنا س ناتللا لک کک
 هکرددنلب هوکرب نادابآ ورومعم شمقبح هناس| ج وا هدنلامش كنسارح عاق

 .یوارب كغاط . ردنوکسم هاهفلتم قرف یک ام ء یزرود . یر

 هدزاه تا هدوا ر رولر تااپ .دنغاط نک ی هدف هک
 . ردزاتع لیجرب زاردولوط هلیوب ۰ رولوب تیام هدهفاسم قانوق قرق هک

 رصح ودح هنهک اوفو تار نوک نوک . ردناسحو دخ هن راح نو ی نوت
 هغاطو هدرا مسوم رز یا یسامکح بعو كنرف هلمح . ردقو ۱

 بوبالپوط ین هعفات شیاشحو هیودا ولرد هجرلکم زو بودیا ج ورع
 . راروروتک راد « راد نوجا اود یرانو . رارابا یرلکوب رارغ هج راک 3

 توا وارد رب هدلبجوب . رارولوب راتوا یلهصاخ ناولا هدارو رارکایمک
 بابرا . رولوا ی یو ۱ یرلشید كنیعو نو وق ناي یوا وا < ردراو

 هنسالاب كلج و بقح . ددردان اما ؛ راربناللوق هداعا نول | بولو ایک "
 شنا ق 6 فراق راک ند ومالمو الدب ندا یاس هدقدقچ -

eء ردنا راطفا ر هد هتفه . ردشمهج حور ید شال زاغو هلا قاع ردهتسا  

 امروخرب هدهتفه . ردراناج یحاص هیسدق توق « مئاق هجیک « اص زودنوک

 ماظع یاسا لس ربع < E ؛ را توس ناجلف رو رب مداب چ وا هل ٩
 رون هدقدنلوا رظن هلبجوب حابصلالع . ردراشما تراز یالاب هوکوب به

 سا قوج رب هدارو . رونروک راکشآ تآ ییدلوا روا قرب كنهلا

 ریقح .رد یت حوت ماقم کهدننماد یسر ۰ ردراو یسهسدقم دفا كمار#



 ءم

 BICHON STITT دوو و موم و موم مصور مم هو صج و مصوب ی

 ات ناو ن كللادع ندرلبوما ار هڏ . ردراو یسارقف ردو

 نوک انوک . ی هلا هقوح لبشل یس۹9ودنص تنه رش رو ۰ ردا

 كقاحسا ۷۸ دم یحاص اا ځراوت لاما . ردن ن هلا رلد زواو نادعمش

 هوا ِ هیهنسزویتردیرازبنع رم ( م.ع) حون ترضحهجشوق

 هک نایت اإ توعد هسد ییلخ هنن ی رکی زوو یدلک جو

 ا E کے وت رح و٢ یدل وا ناف وطن وحماكن .یدلکهناما

 دنرزو E ج نر e و ۳ بس ندناف وط بولا

 لج ۰ ( نلاظلا ا لفو 0 توتساو صالا یضفو

 . رایدتسا نطوت ۴ فودما رومعم کا نایک ییدوحرهش هد دوج

 اا ات یوا وک قم اا اک یوا دالوا
 . ردو یبس كنسملنید یاقلاوا هحو ترضح . ردلبا التسا یراهبلاخ

 « ( سیلاب ) ندن ۲ + یدنلوا انب ( شیرع رهش هد ( ناساح ضرا ادتبا
 كمالسلا هبلع سیردا ترضح هدنک اخ هزج«هدنساباقم قیتع رصم ندنآ

 ندنآ ( یراغاط مارها) کی دتباانب كميکح مان ( دروس ) هلیمیلعت
 طاطسف رهش هدرصع N قستع رصم a یرهش ( نیمه )

 نخروم . رد ران وبهرزوا برت راالوارومعم لوا كالا هتشيا . یدرلرید

 . . وا بولوا رمعم اهد هنس زوبجوا نافوطلادعب حون ترضح هرزوا یلوق
 درد کو را ف اکر ءرق هکردماح یسیر . یدلوا واغوا

 قرع كنو رلریمغم هلح و محو تک هکردباس هدیرب ۰ ردشگک هدوحو

 " یدلک هدوحوندرلن وب راتات لر ردثفاب هد یرب « یدلکهدوج و ندنیهاط

 نامنک . یدلوا دنر بویمرکهبیک هلیاحون یساباب وب ۰ یدیا نامنک یسیرب
 . هموقموق ځوط رب هلیتابورشمو تالوک أم بویمرک هتحر قروز هلیساا

 ء رار د یدا هل هدنحا یک تفا 1 ماس 1 ماح راخروم صعل

 یخد نودبرف رایضم . هلوا و حب رارید یدلک هیاند هرکص یرایضو



 ۸۷ نانبل لبج
 جم و92 KDE KDE NSE )و۹ )کمک NSE NOE ROE )یک )یک RIDE )یک )کم

 . ردمظعناخرت یمانرابوما 1 8 ىە ق( ر

 غاب ءیلعماج . ۍلهناخ زو جوا هدندودح یسهبحان ( عاق ) ینه رق ساعد
 مان ( یرسج نوتا ید رد ) قرهقلاق ندارو .ردرک رومعم یهابو

 یساب ۰ .دمظع رسجر یزوک جوا هدنسارح عاق . قدل | لزنم هدلحم

 . ردبا نایرج یر عاق ندنتلا . ردنکد مولعم

 هب (هوبرر) بولوا مج ندنرللبج نانلو ناعم.ندنرلغاطكيلعا رنو
 هزکد قا هدد ییهملق هسیسافهدوآ هدر رز هدرا هرو کک

 بوقلاق نداروب . ردرهنرب كچوک ريابب هلبک هلبا تآ عاش . رولوا بصنم
 كنسارح عاق .كدلك هنسهبرق ( ینسابلا) كرەدك هلاتندنجما یسارح عاق
 هدندودح یساضق كلمو هدننکح یک اح عاق هدنغاط نانل لج هک

 كسار .ردرکر ېو نی رتمخ قوس باک کر و
 . ردبحالف نابرع ییصاو یزرد ییصت

 ناربمغمس ثوعسم هلسارسا ی ( مالسلاهیلع سانلا ترضح هاکترابز)

 شوردو یسهفودنص روتسم هلا فوص هدنحا ك هد و. ردندما

 ماقم لکد ین لرش ریو هناتس او » هدرلګ رات هڪ اما . ردراو یرارادهبرت

 سالا ترضحو رضخ ترضح هدنسان هاوفا ارز . رولیزاب هبد « ردنسلاع

 هنتمدخ رب یخو ین سالا ء ارد ین رضخ بولوا هدتابح مالسلا امهلع
 ۱ . رار درو

 كمالسلاهیلع ناوطح نب عسلاترضح بیرقهیهناتسا وب هدنانبل لبج هني
 . ردشلوا هفیلخ هسرب بولوا قبفر كنيم سابلا تاذو . ردراو ییرش رق

 . یدما هدنشابقرق هدکدتک هرفس هليا لّئارسا ین بولوا رادرس یرایدنک

 یر كم الاسل | هلع حوت برق هرلەن ات سا و هدنانل لنج هن

 . ردراو
 «یلغاب «یلەناخ زوکیا : راوهرق رب هدنمان حون كرک هدننماد نانل لیج -

 وام دز دود ی هبح ات ك ىلع ه رم یسشابوص عاه . .ردب وک رومعم هاب

 زوب بولوام اظع هناتسا ا عادا راز یمرب (م.ع) حوت هاکترابز
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 سیب 1

 یسهمانتحایس یلحایلوا ۸۳۹

RSA ROEیم)ک )ی )ی )یک )مع )ی  NSIC NSEیک )بک )یک ( RIE RSE NKیک ( KDE KDEیک ( SIKدوچبمع  

 . ردنا یتس ییرلغاب ماش هلردبا روبع یب ( یزاغو هزيم ) ییالز رانا ندا

 -م رارید ردراو یدروق راق حور یذ یراکدتنا ریعت لالز بآ هدرلغاطوب

 .ندغاطو . مدمروک ربقح اما . رارد (جلئلادود ) هنمسا برع دالوا

 حالصا هدنرلکدتبا اقلا هبوص ماشو . ردک هفرش ماشراق لود رکس نوکه
 یز . ردقوب یئرضم چیه  ردعفان ردقوا هسی ردقە مدآ یراقوب « ردا

 مچاتلاوبا ترازهدلبجوم ۰ ردناباع نادلو كالنوک چوا هکردیلاع لج هاک اشامت

 راربدجانلاوناهنمسا نوجا ییدتىالذب بویشاطراق هنقلخ ماش اباد . ردراو

 .هرکو ص شکه نیراوج ماشتاذوب ( یدنه جلثلاوبا ترایز ) بیرق اک ۱ ءشیا
 .لجو .ردماعو صاخهاکترابز هلهءردنوفدمهدحلنلا لوب .ردشلاق هدماش

 هدنونج كماش . كدلک هب ( هو ر لنج ) هلرهدک هب ونجح بوةلاق ندسد

 رازق باد رمز لا اه تو و) ف ضش . ريدر الخ سرو
 -م ردغاطرب ناتسلکنح تباغ .رارید ردهدنقح زاخو و ینیرش صن ( ناعمو

 لبجوب ۰ ردهدوسآ یرب ندنراهفیاخ ( ع) یساع ترضح هدنسالعا ةورذ

 نماد شد لاا رو ما ردا اب دهم کیا هوان هرزوا

 .هعاطوب.راردبا توارطبسک هلا نویراوح تراز بوقبج هبالاب هوکوب كيلمب
 .یراغوب یراصن هلج .راو هرافمرب هدنآ . راو اهد مظع لبجرب لصتم
 هددراغم و ی( م.ع) یسعترضح ےہ ت رضح ماش یلاهاو .رارداتراز

 باک اهلها نم تذبتنا ذا ےرع باتکلایف رکذاو ) . رارید شمروغوط

 ریسافت بابرا هللا ردق راک نکل . رارکچ لیلد هلیسهعرک تیا ( ایقرش
 فرش سدف ك ( م . ع ) یسع ترضح یحاص كنحراتناوس ندرابنانوو

 جر هد ( ردمظع ریدر هدمور تی ک) لح مان محللا تب هدنسرق

 هکر دهن ود هد راځ رات مور نوتب . راروسدبا تاتا یتیدلوا قتشم ندردام

 الح مان (دارغ ناخ ) قرەقلاق نداروب . زملیوس فالخ الصا رلخگراتوا
 .ردناخ ر ی سانس (کمار) هدر رب یل هرد عساو هدنسهبحات سات ْ قلا لرم

 ۳5 ۰ یدرارلکب لوغمرف هدرلغاط بولوا هدامآ یکیسع هل ید هنود

 واوص ) كرهديک هبونج هنب بوقلاق نداروب ۰ یدیا هدقلاغوچ رکسع هنوک

 فا

3۳ OS O EO OP OLE PTO SET 

  Rr O ۳ VTتی ی



| STEPS 
 ی

 ۸. جلفا لبج

 )< )یک یک )و۲ )< NOE NAE یک )یک )< )یک )< NSE )یک )یک )و )9

 ند هک بودو ثکمهدنسهدرب ارس «هدننادیم لوک ما س» ِ مظع یالارب

 قاربب شع ندتالو هلبرکسع یدنک قردلوا عج ر ؟سع لاتم ارد
 كيب کیا نوا بولوا عج یرکسع راتاتو یللکوک لد ؛ هجمراص « ناکس

 هاکرد هلا فرش طخ نود یترا . یدالشا ی مدداس ددع شفا

 . یدتا رونا هرفس یاشاب بولک اغا یطصم قالوف اق ندنرلبشاب یلاع

 نوا هدشنادیم د رک تارا ناسحا هسک نواو رومسر و یوق

 اتو یون وک ف یدنلوا کک ن

 یک توربو ادصو اغا د۶ تشاو لاس ناط یک ا ٩

 خيش ) ند ( مم ریما ) یلغوا ناعم a هلح اغا لع دنلعن

 ندن ( یرالعوا یار « ندن ( یرالعوا باش ) « ند ( ناخ یراص

 هرلخم*. روک دم . رلیدتا ناوارف تیاکشو نالانو دارف تاهح ٠ تاهج

 اغا « ردقوب نمرود الصا «یربم مز » هدهسنا یدلتتسیا بولیردنوک مدآ
 رق هدکدلک رخ و . رلیدغوق یرلمدآ ناراو ود « نوسلاف نا

 رادکسا « هلا تکس یللتف لاتح كس چوآ اغا ناثع یلماش بوللاح رلتلحر

 هلبا یشاکولب راموچ نالوا یسیشاسک ولب شب كن ی یجروک هدنکنچ
 اغا نانع یلماش یغانوق « یرلتکیب هجمراص حالسرپ قاریاب ید شلک یی

 ادا نوک ینرا , رلیدتک :یرلبا مدقم نوک بوو رک ۲

 ی (یزاع» هزيم ) نالوا زاعو راد ناتنکنس هوج تاع توقف
 < عاط هام ۰ كل ربا e هدنسد جالا لبج هدنسهبحات ( ساش) بوق

 و و اش رک و بوق ارضا وصوب هرازافویو
 دفع نخ و ناتسزرود یارطا ماشو ارز . یدلماب هدارو هحکوا :

 كن ودرا . رد_لکد نما هدیرللوت بولوا ماوفا ند هلاض قرف بهدم ی

 كار دتا تکمدیس ندن رکسعاشاب ی مرد بولبدانعت لوغهرق ا
 . یدللوا نامرش

 . یک هدوجو ضرا هکرددنلب هوکرب هایوا س جالا لج شیاتسرد

 نارج ندر شمت . ردشمالوا كك | راق ندنسالاب ٌءورذ كنالعا لج وا
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 .ندهساما ندنراشاک ولب كمدقا اشابیهآ رع - یقحراردبد ؟,رده یرا رفاک

 یش ۰« كزوس هله - ۰ مدد . زردک هماش یدمش . مدلک تسار نکر لک

 رکم . رلیدربتک هنغاطوا كناشاب بولا یخو رلیدید « رتسیا یزس یثاب
 قوا  كدلک افص» ۰.۰۱ شعا ف قاب کوا اشا رمع یجتک مت سا لو

 یتا ناسا یو یو تا رب بودا مار ۲ ود « ! ىلج

 هن ندنآ ۰ لا لوانت هلس یعامط ا مدتا له ینکنح رادکسا رقم
 ا درا 2 رھ AFT EUS o تینا

 < ا « هقاطنا  هندآ « قالغبق ولوا «هرنوق : هلدک ندرللزنموش هلسهرص

 یادختک م ههاربا هم رغوط بولوا لخاد هماش ید ندارو . یلوق ییا
 e مایل وا » بوقلاق هغاا اشاب هدزمغیدراو هیاشاب هلکن | رک

 ,یرل سما . یدید ا ردنو ا ود دم یراتحز لو

 اف هرزوا یقوام هد یکنح رادکساو .مدر و هضرش تسد یروتکمو

 رحنخ نوشار و هرخاف تعلخر هرقح بودا طظح رفاو . مدلبا ری رفتو

 صا . یدروس هجو یتمدخ هملقو كنرلهعلف توربو ادص هلمناسحا

 لا روم ناه دفن ادرس دقدر ا تارق ناه مش

 هبودا یهاشداب ناود . یدلبا ناسحا اهد یروک تا نت مت رومسرب

 این دک رم ۰ وب هماش نابعا بولوا یضاحهدفدنل وا تئارق اش رش صا

 بودک رایشاب یوق هکمروسرکسع هماش تلابا هلج اضق ۰ اضق . یدلبا
 ږالالد . یدقبج رلغوط قرهللوا ۸ ذ رلنابرق هدننادیم یارس هلبا انئو اعد

 . یدالشاب هغلوا هدامآ سکیه یدلدبا ادن

 تمعمووصح) سیم

 ندشرش ماش هدنمارطا مرح یسهنس زوط یللا كب وبشا

 ._هلیرکسع ماش تلایا نوجلصح یلام یسایاق دفصو هادیص

 زکیدتک هنرزوا یرالغوا اعم هدنتکلام ناتسزرود

 هلیرکسع مالسلا راد ماش نهدنفا اشا یضلیم هدنسدض یسهنس ۹

 لس تب یاد سایه تم اس بن یا تاپ رسا دیس ی 6
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 نوز داران اه كسررک هد شم لوا مشادرق ترخا و
 ر رب یلالمر لاوحاو « الشغاب اکب ؟ رده كمساو كسلر ه ؛ شلوا

 لوقو دید شادرف اکب کنوح بولک هقطن ناه هدنکد دو "1 تیا ررر

 و هلال ید مار نا هد « كسنما ندنن نس قا كرل

 هممسا . مے یشاب كولب شاب كنین یروکو . مندنسهلببق یدرک یلوزیا نی.
 ندغاط ۰ هک . هک بولیزو هدنکنجرادکسا . رار د « یئاپ كولب راموج ۽

 بوقلاق ناه ہک دیو « ۰ مدلک شود اکس بوشش هلو هحاق < هحاق ها

 یرالف « مث وا یسیرد نوک ابوک اما . ی تم ی ییرازو هت
 لوان یدمش ماح» : :مدّتسا ربقح ىا رافادودو همه اکرکح ی هد 1 ل

 كردنا كنح اغا ناغع ىلماش هنمالآ اشا دم یحهخرح . . مریک ندکنچ

 . مام وق ندا یس ن ! ردارب یدعا : یا ؟ كسمنس نارادقا یرامادآ

 یا مدا راذکتحلصم تیاغ ندنرلاغآ كناشاپ یفتم یریزو ماش نب

 اشاب ۳ ندلا یس . مدروک یکل زوالدو .تعاحش ك 8
 ندلهلوزو .ردنوز مرلتآ اما « تشهعاح » هدمکیدید « .مربروتک «یدنق۷
 ندقوخ ماعرف . مردیک هدرللو هحیک « مراتب هدراغاط براصزودنوک یرب
 هدلو كزدیا راکهماخ قلعا رخآ .مردبا فوخ هنمارفوا ا
 هلکتمعن وکلای یلتاط یکرضخ نکرید مالا زاکشرپ ندنس . مدلک تسار اکس
 غرو و شرو كج ندزکشدلوا ایا رس اب كدب ر صرع

 E ٤ یدد « ردلکد ی قفر رب هلا رات

 تا اكس هسرولاق كرتا . مردک لزنم « لزنم ید نب نوجحما كرطاخ كن
 مع ٠ هدکلرب ندنآ كردن هللاب نام . . ماد « ! مهدک همروط ناه. لدر و ی

 فوم رلع ربغآ ترآ E هلدلک هلزبم (یزاغ یدس) توف هار

 هک ك دلکت سار ه رکسعردق خار هداروا .لدلک هارگرب كرهک یداولوب اح

 لتآ نوا شب ندنراخآ ناه < راشهروط نودا کم هبراهاکرخ و همیخ

 « یب = ریقج . رایدید « ؟ زکسیقالوا » بولک هربقح نایجهلقم تارشح
 هت راصینوغروب رادکسا یهدزکنابون اب - . مدید . مربلک ندهناتسآ هللقالوا
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 : اشا هدمکیدید « e هدک هلیسهدژم حتفو هزکشادنرق اشاب هفرش ماش هللا

 دقص هللاا ماش ! زا رله رش صا همشادنرف اشاب یت ص ! یدنفا ازاد

 . ناسلزاب راما .ردمظعم رادرس هناتسزردو هنلیصحت یسالاق كلام یغاحنس

 . ه یدروس هش ود « نوسلوا رب رحم E ه یدنفا زوک هرقو

 فرش طخ نودا صخلت هاشداب ولتداعس ینغلرادرس كناشاب یت

 هدازرادرتفد نوک لوا . یدللوا ناسحا هاغا ینطصم قالوق اباق ندناباون رس

 نوتلازو . مدتیا اعدرخ هد« هلوالرام زک ازغ » بولوافرمشم هل نمدنقا

 اغا دوم یمادختک حابصلا یلع ینوک یستریا ۰ یدتنا ناسحا هارجرخ

 را یر کن دا رضا یلرافر سو یر فا لوم ندیطعا رد هلا
 : ادکندرلازنموش رو ء رز هلا م قره ناسحا ید نوا زو ییا

ASهدلوپ نکر راو ود هرهش ندربش یسا ترش یا « قسزا <  

 نامهم هدغاط هحکوا راعان هلرک راب لزنم نکردک هدنجا ناتسغاطرب

 : دک تار قاتا یاضف وشو . قدلوا

 دیدجت حابصلا ىلع س یثاب كولب راموچ یا یاضق تاقالم نایبرد
 ندندنک . یدلوا راددب تر تادا. نعاس متسر نزد وضو

 . یداکبولوا ناباع ندنجا غاطرب هلنوطو هلبتآ تکم وب نالوموا كلرا
 هاسهظحالام «ردلکد تمالع یاربوب» :ریدح ناه ! بانی يوو یا اما

 كن ی یروک" مت راکت 6 ی سا سسخ یلاوحا

 ( یثاب كولب داموح ) نارقا ماس « ناهر رش نالوا یساب كولب شاب
 بوقلاق ا ندقدشوروص رطاخو لاح . مدربعاح هعاب لاحرد ! شعا

 هنراقالوق یراقس . مدتبا شون لهاله مس نوک اما « مدیوا ندنغاش یا
 ضامتا اما ! یدا لاف د در نکرح . اقل هسح ۰ شورطم  شمشم

 هدهکه رضحامو « روتک هوهق ۰ نوتوت ! یلزنم زيت « زيت » بودا نبع

 اخر هل ههم ماعط هدد »1 2 هلا شادرفو رول ها راو هن

 هدنکیدند 9 كسل هج ی نمهمقل رب هتلا « یدهتسلا قمقلاق توسر و

 اند از روس ريقح « قدالشاب کم توروتوا E هاوخ ان هاوخ

a RRS OREN 

a 1 ان EE 

[0 



 ۸١ رلبلالح همزادکنا

RINDEو یوم یوم یوم وجه مجوز وی  

 رلاولربمو ناریم بم كرهلک هشورخو شوج بودبا جوع یرکسع یناغع
 بوقیج ندسیرتم ندر, یک وک :تاصرع رلاالوا راو د او مدار

 یرکسع فنسوجلم ین یر وک دانگ ھم اشا هداز رادرتفد رادرس

 ردق هب هشراو هباباب ىلع نا زا یو ا یدشود هرزوا

 راطق كم هڪ نودا هتف« هتشد راه دکو ک هدایاب یک تورم یرلبلالج

 « یلروغلوب ۰ هجیلماح ا مظعا ردص . یدلوا یحاص هناخ رابو

 قهرربقیرابلالج ردق هندودح (یلیاهجوق) انویضاقیراص ۰ یراکسشماق
 اشاب دم یحهخرح بولوا نادنخو یاب هلعانغ لام رکسع نوت . ربع و9

 ولتدامس تاذلاب هدکدلک هبیهاشداب روضح هلا تمینغ لاوماو زاهلک هجرلکس

 هغاطوا موخر هنشابو كروک رومسریو هررخاف-.تعلخ زر هودا 8

 دمت هم ماه مهمه فا

 تعلخ هنساغا ددع شم . یدتا هجوت تلاا هدر بودا ناسحا ید

 نیشن هق . یدنلوا ناسحا كلبهاسو راجت « تماعز هنمدآ یللاو هرخاق

 ناسحا ید هیدارفا یرعنکی . یشوط ۰ یهمج راسو ناربم مو ارزو

 «كزس یلام» بولیریو یرلما ماع ری هرزوا رلیلالج . یدلوا

 هنس هقرآ رایلالج اما هنب هحنلوا رداص رای رابرهش نامرف ود « ! یشاب

 ریدیا هدکمروتک هليا دنبو دیق ینسهجرلزوب زودنوکو هجیک بوشود
 .یدا قو یاو دح كراډک نالوا ناطاغ هدنکوا یر

 اشاپ مظعا ردص هلیاغوا یحڑطاق س یلغوا یحرطاق ماحنارس نابردا

 ا دالر فینلا نم الا) ندکلمارج لغوا یرطاق و

 هبودنک بوروس زوب هب هیلع تاود رد یسودنک بولوا بنات هجنساوحف
 لناقیزوک.* لناقلا ردق زو شب قرهلوا ناسحا قاحنس هدنلاا یوطاا

 نبسح ید بوک هدبرک ؛ریزج هلرلزابېش ند « تسین رکید منم » ندکسا
 . مالسلاویدردبا یراقلقآ زوب بولوا هللا لیبسیف دهاح زورو بش هليا اشاب

 داره مظعا ردص ربقح هدترسم زور یفنیداوب ماتخ كنکنج رادکساوپ
 یرلهک كکي رلنمشد هشيم ۱ مناطلس هلوا یلتوق زک اغ » بوراو هباشاب

 زکش رد رجا یدلوا نیک زکسنوا لوک قحوب .مناطلس .هلوا ناطاغ هلیوب



 < تولو كولب « كولد یرابالا < بولاح هر یک هک یورو تا

 .یلالج ندرلنا اما . یدروروا جیلق بو هلروک راو دعر یک عابس

 نارفا متسر یر ندندارک | یروزا لئاسف هد ( یشاب كول راموح )

 .هکدسا هله هسرزوا كناغا ناڼع را نوا « كناشاب هک ی . ید

 مدا کیا رب هتلا بویمقیح شوب البصا هدنرزوا تآ ۰ رادرمشبق قرو

 ززو هدو . یدربراو تمالس هنرابالا اور ی قرەل | هلک بورادقآ

 ناسحا تآ نالیهکرب یلقاط میس هباغا ناغع یلهاش انشا دارم هرق مظعا

 .دع هرانروتک هک ندنازغ راس . یدتبا دهعت یغاحنس هیساما بودا
 ین هخ رح ناق رط هرز وا لاحو ۰ یدرب دناف كردىا راس

 . هتسهآ بویمزوب ینکینهت یب یسروک هلی هدلاحوب .یداوا مرک امرک بوشیزیق
  Eکی هم ناههکدورو هرزوا ندماسم شوح یعاشا ندلروغل و ۱

 یی روک كرد آهطاحا یرکسعیلالجندر, شمت بولوا جوف «ج وف «لوق«لوق
 .یهدنسار حر ادکسا بولت | كنفوت پوطملبابرب ندنیف رط نکیاهدنسهبن ی هبلغ

 .هتسر ندرکسع لال شعوظ یاهج . يدلک هشورخو شوخ یمایردمذآ
 .یراتالوافسلا ةف نک ندفش نادند راصام ید هرو رنسهلقام رک
 .یحروک ناه هدائناوا . رایدتنا اهد هلم اقر قرهبموق ندلا یتیحوتربغ
 .هجسننا یعاشا همندیلروغلو چبلق لاد بوناقلاح یک ایرد مطالت ن

 هجا ی مع ی یوو هدنکوا لوسر ع هداز رادرتفد یخ رح هب

 .بورو نا یرکبسع ین روک هحنشوج ود « هللا وه ردوه » بورک

 ا رانا یا رس هوا نوط اشا

 ااو تر هدرادکسا یار هل ةمظملا ها: بوطو نوشروق مامر

 .ناریح رکسعو قلخ نوتب بولاق هدنجما شتآ رللالج هکیدوق هلولوو
 یدنک نومرو توا هرکس لصا نمدقا هداز نادرتفد هدلو . یدلاق

 هنیددص قمحاق هلکلک ناو « كنود رلیلالج راکرخا بودیا موج هلیرکسع
 هرب » بولوا هقشاب شيا هجنساوحف « ردقب هللاو ربدب دبعلا» . رایدشود
 ا کو نظم كج تعاس رکن وک ا یارو یا
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 كنلالحاورب یو كاب ی بورا ییا یر و 17 یدنک بورق

 ندنآ بوقیچ هناد یناط هجیلماج ی هدنسهلاوح یسهمک | هنناج هتوا
 بولاط هنجما ییژاج ود « ! رابزاف ! وه ردوه » یعاشا هت هرزوا یلالج
 زواجتم یزوب یدب . یدقبج هنبناج ظاعاردص هنب هلتمالس هریک « هریق
 هداز راد رفد یک بر یف اا E تا تو اک #8

 ههخرح افا نایع ماش نالوا یراسکس راو یرادافف كناشاب ندنرلاغا

 یالبرک نوکوب ! ردقجهلوا هن یسهید كنب رطاق یلغوا یراق » بوقبچ
 شان بودنا لدع مدنکبشوب تلادغ اشا *نافاشوا . ودشو
 هلح ود « روبرو تماعزو كلها هنروتک لید « نوتا زو هنروتک

 هرجا رکبسع نالوا یرلنارقا هنب بودبا قی وشت هکنج یرازابهش دنول
 هنب بورس هکاله كاخ ییلالج هج هکرایدلبا مو رب لیوا هلی اش ةلرمرک "

 ةموق تورو هانا نع لماع یا انها. دقت رفظن
 هلاوح هنرزوا یلغوا یحرطاق هرکص ندکدتا عیحشت كرەد «۱ مودروق . |

 موج هابرازارفا رس یجروک « نکرح یزاآ شقناف کنج هدوا . یا ۰ ٩
 ندنفرط اشا بوشود کاله اخ یرادقم كس هدنما نیعلا هفرط بود

 مظعاردص هدفرطیرب . یدشا تداهشتبرش ینک ناسکس ۰ شعب قحا

 . یرکسع یب یحروک ید ندنفرطیلالج یک یندروط شاب رضاح یسهموک
 یر لغوا یراق هلرکسع هماز زادرتفد مدارا و تورو لا

 «نادیم دم هدهدنفرط الج هک اقحاما . یدبا هدکءا یخ هخرج و

 یرب اما . یدراو رلکب یدنج ۰ روشحالس « یحاص تباهمو تعا 3

 د واد یلهلف : یناغآ نایع ماش دازمدنفا هدا رادزفد هدف رک ۲

 یسافا نسح ی-رالیک ۰ یلابقا یموهق ۰ یسیش اکو لب یلشقن . یساغا
 سراف كنندم تعاحشو". یرادمان كمزر مزب راک یساغالوله رادهقوج و

 یلغوا را رب یر ره هکلب و رتربش ررب یربیه . رلیدا یرا وس كياجت
 هنراکنفوت نابلاد مرد رشاللا ۰ قرق كرل لال . رلیدنا راروالد رورس را

 قره[ هلا یاغنا رک نو رط رو يرش اانا لماش توقا
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 هطوا رر هلرلتارف دوحوم هوفه . یدلزاق رافدخ قرهشلوا ثادحا"

 رادرتفد هنب یرادت یرللوا هدامآ کنج بوللوا نببعت یحایروج و یرحیک

 رلرلالح و یسرا . یدرا هماتخ هدنسهاس نهدنفا اشاب دم هداز

 نیراب ؛یب رلکدلک هلح مان [۱] ( یراکیپ شیاق ) كرایصاع بوک ر اتهثاجندنفرط
 دارم هرق مظاعاردص . رلیدریو ربخ همظاعاردص یی راقج هبالشاب كنج هلا

 هتنابعا یرکسع كولب ید راسو هنارجکپ زادنا كنفوت كسب قرق اشا

 هنسو « ند (.یلهون ) بودیا رهعرک ۀدعو هجا هنیرامدا یهدراکرسو
 لوسر لع بولک رایدع ندرسرداب « زاهش مان كس نوا ندقلدووانرآ ون

 رادافق در | اشاب دم هداز رادرتفد یجهخرحو رلیدقبح هنادعم هلی

  كنفوت < « حسلق « « یاب « قوا بتاسحو دخ ندهناخهح تعاس وا . ریدر وط

 رفد لوق « لوق هالکو هرذ < حاللس تاوداو تا راسو قارن ء ناقلاق

 ربارب یشاب تا بولوا تیک التِک رکسع هاجندلوق یدب بوئلوا عیزوت هللا
 ندنغاب ی(رداملا )و ندنغاطهحیاماح و یلروغلوب ؛یدلوا تقومک ات .رلیدلاق

 یا ارا ها ید برک یرکبغ لاا ندر ید لضالتاو
 یهاظبیط حشررب ادخ ماب هحنایجآ لوسر غاحنس یهدفارطا مظعا ردص

 یلاحو تازغ . یدالشاب هکموروب لبفا « لیفا هرزوا رایلالج لع بولو)
 كنج ندر.شع .. رابدلو ناح هزا بودا انتو دم هلاعتم دریا ءدک دزوک

 هتسوس هحوا یمادص هرا هنروط « ربفو لبط بولبروا رلءهرط هنالط

 ما ر یدرو هدلو یا رک رایت نا لا )یاد تدلوا

 ندهموک هطروف مان ( لغوا یحرطاق ) یسجهخرج ءلرایصاع هرکص
 تآ ود یسارح رادکسا یغاشا زبت ندنغاط یلروفلوب بولوا یوط زوموط

 رب نداد نورد هلیرکسع هلج نمدنفا اشاپ دم یجهخرچ ناه هجنغارب
 بولاق هتیرب یرپ رکسع یا هضدیا موم بوبد ( هللا هللا ) ندا
 رادرتفد . یدالشاب هفملتا یراکفو مور مرد رشللا  قرق ندنفرط

 توروا هلرء رم ۲ هب یلاللح ش دج نوردبویمر و ناما هرارل الج نمدنفا هدازت

 5 . ردیناط شیاق [۱]
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 ۷۷ رلبالح هدرادکسا

 بوریدیک هلسابل هقشاب یبرکسسع كبیلا هل . یدریو سوسرب هلیوا هنب
 كنج . رد رکن لنامع ید یرکتنع لالچ ارز یا 29 ۷
 قجهلوا یاشن یحهخرج یاراد لیشب و هدقدلوا ۱: هنوع ندرشم لحم

 نالوا دیدن یرب ندکتلاو خو را ۲ کو ندای رو ۲
 < لشف لاتح بوکود هب هداس هله یهراصو ناک قارباب ید یرکی

 لقابا یرایزاغ نالوا حاسم ها را لقاقاح لاتح ۰ نوشروق لاتح

 E هخرج یراتف رابص راتات هاب رابللکوک ید هله . ایدنود ههناخ هبح

 راه اط قرلوا حال رب ید رایشاب یوق یللا زو بورا یراا
 مات ددع زوحواو هدل وص ناکفرفتم هاعرلابحاو هلو هدنعاص كناسشا .

 تاق هدنسهنک ۱ كناشاپ قرهلوا قرفتسم هحالسو تالا یراانآ ما زاهش
 رارف هدیرب هخرح هدلحم مان ( یروغلو ) هل راراداقق تحاتحو تاوردا

 هلع تآ رشکنا « رالوعارق ها هراف رط یج هک نمشد هنناح ره بودا
 ملط اشا دم هداز رادرتفد ی٤ رج یک | « ردلاع ادخ . رابدتا نیم

 یدیاهبتآ مات مادقا هکمتا كنج مرک امرک هلبرکسعغ روک بولوا رکسع
 راد هسقار تآ رالالج هارد مدا وب ناریدلوط ینسارح را

 زسهیش کج هلوکود هارد هلبلا رایلالجكمدآ ین هدایز ندکیب زوب هرک شب
 هاسهناح ور ته كنىدنفا دو یرادکسا بول یراب یرات نا اما .یدا 1

 هاب رب دن و یار تك هسو . یدلوا یرلقلقآ زو هلسهناعا كنهداز رادرتفدو - 1

 هراهکسا میج بولوا را رارف هلوبناتسا هلرلقاق رکسع یهدرادکبسا و
 هجثراو هنیراصح یلوطاا ات بولوا نیست یراجابروج یمجتو یرجیکی ۰

 هب یشراق هني رلقاق ناک بولیدیاتعنام هرلقاق ناک هفرط یرب ندننناجیشراق
 توانو ندهمک هبیشراق هل رلیک رکسععیج هدلاحوب . یدرتلف ناور -

 0 رکسعو « ردشلوا بس هداز رادرتفد هجمابوب هنزل ها كنها کج
 رابجهج < راحاتسو بوژاق یاشیرتم تاقردتا ا هدلح مان ير

 هدکسردره . زابدرک هسیرتم هلا قدنخ تاقردنا تاق راک وا

 رلوق هنبراشاب هشوکیه كرادکسا بولینوق راپ وط زيب لاب هني رژوا
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 ها راهعردق نواه یامتود هراب قرق بودا نامرف هیاشاب نادوف مظعا ردصح

 زرا فب لرهدیک راو یزاغوب دیمزا بودبا نیمترکمع كب شب
 ندفرط یرب . رایدلوا رومأم ههظفاسح یشراق هرابلالج ییرالوب هکره -

 دیمزا هدشیا یراقدللو هدام هدنرزوا یرللو كراهغردقو راسلالج

 قرهل ا ندنلاوحوا هلا وزاب روز هد یرلهربخذ رمسناس> قرهبارغوا هرهش

 یک هرادکسا ندنجما رله رق نادای و رومعم یهدنجما یتاجنس ییا هجوق
 داف یاس انا قو ید روس تک دم رنا رو : رایدزوق

 یاب یجاتسو ردق كيب کیا بولوا راو هننوباه درادشاب تمشخ رج
 ء تسد رز « زادنا كنفوت ردق كس ییا نوا هلرللادنص راسو یرلهاق

 ۰ جاولح < یشآ . یهطلاب سد يا نوا ۰ یرازاهش یحاتسو زاتروو

 رایج هطلاب یلفلذ « رلیجومق ۰ رابکدب ۰ یلروخآ صاخ ,یک | ۰ یجرالیک
 نوا تعاسوا بودبا رارق هدنسهحاب رادکسا ها رکسع باسح ی رتاسو

> 

 * (رداهم ىلع ) ات ندنسهجناب اشاب ردح هلبا ناقوقصكزادنا كنفوت كس کیا

 هب یشاب یاتسو ییرلهمرک هسیرتم تاق « تاق ردق هنرلغاب ( زداهب هاحس )۰

 اشاب #2 هداز رفد یرلترضح هات اند هاشدا نوک لوا یدلیا نامرف

 هنیرسو ؛ یدردک رومس تعلخرب بودیا توعد هنیروضح ینمدنفا
 یهخرجو رک | رادرس» هرکوصندانئو اعد . یدقوصهغاطوا هوحمرب

 فانا ییشیا هللا لوا مالسا یک اسع هیعلط یزو . كس رکم ریزو

 هد مدنفا هداز رافد .,یدتا راهی رک دعو هڪ ود ی

 بولک همظعا ردص هبا یهاش جوغروص ی هدنشاب بودیا سوب نیمز
  هخرح هنتربغ نسند . یدلک هنغاطو قرهلآ ناسحا نوتلا هسک نوا

 شر كلم ت و نن کیک یدک ادا بولوا دبقم هتتمدخ قلبج

 یدحرس كسم و ندنرلا رفاو یحروک < کا ۱ هزاب | 1 د رج

 مرد کرج یوا ی رعد لوک يسه قیا نه رپ زاع
 9 اه سا عیح و . یدالعا یاراد لیشب عارذ رر هښ راقولوص

 هدهنسهداس ردو كس يا تونالعاب یاراد لش عارد رر هنن هده رلشأم.
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 ۷ رلیلالح هدرادکسا

 ترد قرق لح هنا نابمحم هلو لوق لغوا لوق « یرادعاقتمو دنمشناد

 ,یراهمبخ ۳ فص ۰ فص بوک هرادکسا ید یرحکی كم

 ماکرد هطوا کد نوا هو وص ندا هر هرم را را

 زج لاب هراب قرق « یرلروط یماش هراب زو کیا  یرارکسع یحوط یلاع

 توو هشوک ودنا نر هنکوا یراسیرتم یرحکب یرلبوط هنروسمولقو
 هلسنامهمو مزاوا یرلپوط هل بولوا هدتمدخ یرکسع یشوط كم چوا

 رایدتا هداما 0

 هنیملسمرک ادعو هتمدخراپوط ینایجهبج یلاع هاکرد هطوا زووا ندنآ ۳

 هج كيچوا بولوا رومأم هنتمدخ تامهم یریغو هکمرو نشوج و هج
 یراترضح مظعاردص هدنسهقرا رک اسع هلجوب ؛رایدروطبولوا شاب رضاح

 7 ا ت ا ن قو قانو قق ا اتو

 قرغتسم هحالس تالآ یرغو هنشوجو هبجو هاتس كواب ىلا راو نحانطا

 هدنرللب « یراقریص یراق هرصو داد موغوب رشید نوا هدنرالا بولوا "

 نادم را ید نواب وغ الو ا یوا یراسا کک
 هرازهلال یاضفر هللا راقاحتسو دم یاس را شدراو 5 4 ۰

 موک موک نامسآ و نمز بولوروا راهرطو لبط كنج هدرب یللا زو بونود
 -هق ید و یحاص مو لطو غوط ددع شع نوک لوا هس .یداموک

 .ناتسیعیایمهاو ۱۳ LSE هل رالوف ودیراریزو

 هلیرارکسع بتم بوریو هبوزاب یوق راو نوجما قلوب ردق عافترا ید
 .هفرط یه نودا کم هدرار یراقدنوا ناست که رایاد وا

 .بولیردشلر هلوق لوق ېک ییربک راپوط نوتب . یدنلوا نامرف رللوغهرق
 یضاقو  یزلغاب هاحس ءرداہ لآ . یراکس شناف . لروغلب ل ۱

 هلرکسع هعیلط ندلوق یدب . یدئلوا نییعت رااوغهرق هفرط یرلغاب یوک

 داما کنج برک نالو تولوا نفت یجهخرح .نارم سم « ارزو ریزو ا

 .هتشيا ) بولک راتشاح همظعا ردص ندقرط ین یروک نوکه . نایدروط
 ,ناه ۰ یدربلک ريخ هد ( ردراو یرکسع كس را یدلک هلزنم نالف

 .- یوذ هدنراس! و نيم بولوا رادهفاق هلل وقوف حالسرو هدز رک كس :نوا

 نو
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 انب راعماجو رایارس یلهق كردیا له: هدنرهش اج بودیا قیلطت یملعا
 راناسحاو ماعلا هیدقا لبلخ كرهد « هلوا رخ هللا ءاشنا . مشمردتا

 ردقج هلواراکشا هلا تاروهظرب ند هعقاو و هدعب .رولا یساعدربخ بودا

 . ردشلوا رهاظ ینایفطو نایصع كنین حروک نکرید
 اهو وشن هدصاخ مرح یجزوکوب س یلالج نایصع ببس نایبرد

 اب ڑک ۱۰ یدما مدار راقو بحانصو رادلامو منم ندنمدخ بابرا شل وب
 كت راتلاا یلوطانا بولوا كلذ هاداب هللا راشم . یدرواوا فرصتم

 را یک ازا ا ر
 تاجو اخ نالوا روک س هدنناح نوازا وط یا لد نوک اکو

 یکعو نان یا بوریدتیا لیم هنناج نایفطو نایصع یهیلزا تنعامو
 كرهیعا کف یتنحهلوا رجنم هه ثكماجارسو تٍواع تو شومارف

 هدا هلا تارشح رسلاص زسا یالارب تولوا نادرکور ندهبلع تلود

 كس شمت ییرکسع كيب ناسکس . یدروبش دبا دهمت یا نویزو راز یهیط
 بونالپوط هنشابجابت>ایاریو جاتحو جا هنغلقوطزاغوب هلبا غورد و فلخدعو
 هبانابح هلقم نانوق هوا قرة نوجا قوواطرب و نمزتلمو یبرلکب لوزعمهعو
 ه>تلود هدر نکیا کارا رسا هدکلک هرادکسا شابرب ندنک اخ یلوطانا

 مع كهللا لوس ترضح بودیا تروشم ادکو یاب « ماعو صاخ ندنفرط
 کس رو ندا ۰ کس ندر كلود مک ره » بوراقىح هرات یه رش

 هلل ةمظعلا هح بد « نوسسلک هند هللا لوسر لع هسربب نیکعو نان هجتراو

 مدا راهحنابو غاب نوماهو تشد ۰ شاطو غاط هدمغیدراو هرادکسا ریقح

 هنب» بوروک یارک تیمج وب ریقح . یدبا هدقمروا جوم بولوا یبارد
 دیقم هاشاعو ن نوی: ےک هفلا هصح نوک او ندنشش تیا یه
 ردص هلی رش لء كهانن تلاسر ترضح هليا مظع یالآ ادتبا . قدلوا
 یامنودرتاسو ۰ یردکح «قیاقیالسا رک اسع كيب زوب هح اشاپ دارم مظعا
 قوا مدادرارف تن رار یورک سارک نانکتا اراک نوا
 «یرابجوروقو یرلرفن یرحیکب هطوا یتلاشمنال وب دوج وم هدنداعس ةناتپآ



 ۷۳ ی هعاو ییال> هدرادکسا

 ةنسادختک وق بوریدک هرخاف تملخرب هریقح هبد « | هدیاعفد ینمهلناغ

 لنا هدلکش ردا سوب نامز یخدربقح . یدد «تزوک هحشوخ رب یابلوا»

 . مدلوا نکااس هدنسهمیخ كناغا دوم نودا

 كولي راموح ٤ یغوا ی ر طاق ۰ ی ی ىلع هل رکم

 یرکسع یلناقعرایلالحر وک دم اما راشمقح هارفسهنبرزوا رال اج مات یشاب

 هنفارطاكت رهش رادکسا نکیا هزوا كک هرادکسا هلآ لالخ كسزو هرژوا
 .راشمزاق راقدخ هسرانک راغایو.

 بولوا مظعا رب زو اشاب دارم هرق : هلاص یا ورو ههلا تاروهظ

 تكنسهناخ یولوم شاپ مساق كرهلدنا ل نع اشاب د# رزو 5 هج وقت

 ينجم رد تلناشا دا ص توز هعقاۋر یدنفا لناخ یلح یکش-

 لالا ف هدکدید هباشاب داع هرق ید راثا . ردا لقن ه یدنفا من

 یار ییدروک" بولیدبا توعد هن روضح اشاب ادام یدنا ليل خش

 ا رص رادکسا زو هان ماع یلچ خش : ردبا ر رقت هلهج ووش
 اقستسا نوحا الب عفد تولوا عج دم تما كم زو ه د ههاک زا

 [E شمقح هظعو یدنفا دو یرادکسا . راشلوا رضاح هنساعد:

 كنيلالج مان ین یروکهلفلوا هدمهباجمزب بولوا ندنکاخ یلوطانارادکسا »
 یللا كم هللا اشنا . مدتا اجر ندهللا یتسلوا مزهنم هدنلا اشاب دارم

 ندهلوا قرغ" هارد د تما كس هک بولوا مرام زرو
 ندقدلوا عقاو هدلوبق زیحنماحر ادخ .رولوا صالخ ندهماب ید رادکساو.

 نادومقهدمب بولوا یلاو هنیدوب هلتمالس قرهلوا مظعا ردص اشاپ دارم ه و

 تولوا لهاتم هدنرهش ام هدناتس رع ءدعب بولوا مظعا ردص هس قرهلوا"

 هدزارب .رداک | اقستساو هدلاحییدمش . كدا احر ینسالوا یحاص نادناخ

 a i e هب یس روک میلچ روفغلادبع مزیزع ناج مهدید روث
 « شدلبا اعد بوش هتبربثم نادکسا یدفآ یروفغ هدنراقدروم ۰ نوش

 عفد تسوح ندنرزوا لوناتساو را رکن بولوا زا تر. ناراب ندای

 یسهعفاو یدنفال اءاخ خشهرزوا لاونمو هتشبا « . ىدا روم لع بولو

 هدلوناتساو هدمهعقاو ید ن هجک نک «یدنفا هللاو «اش ی دام هدک رد | لقخ
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 هلو هاعالع جوا بوشالعادو هلا ناراب هم جد حاصلا ىلع بوزاب

 . كاغشود

 زکیدنک  تداعس ةناتسآ هبا قلقالوا ندماشم تج ماش

 ندنآ ( صح ) ندنآ . ردتعاس ۱۵ ندماش ( یلوق کیا ) لزنم الوا

 بولا ی زنمو یرکراب لرزتم ندارو و (=C رم کا ۱۳

 هحک لوا لوا بوک ی ( هقض) ۰ ی (روغش رسج ) « ی ( رحش)

 « (ساسب) ( نوردنکسا) ندنا ( نلب ) ندنآ ۰ ( هک اطنا ) هدازنم
 ( یناخناطلس ) ندنآ ۰ هب ( هندآ ) بوک ی ( سیسم) و ( ینالوقدروق )
 ندنا. قدلآ لزنم هد ( قالغف ولوا ) بونا هنسالبا یلغوا ناضمرو هن

 (كیدال) ندنآ قره لزنم هد ( هبنوق ) بوک ی( راکیبهرق ) ۰ ( یلکرا )
 ی(نیداولوب) ندنآ. یدللآ لزنم هد( رهش قآ) بوک ییراهبصق ( نیعلبا )
 هد(رهشکسا ) بوک یب (یزاغیدیس) ین( یناخ اشاپ ورسخ ) « ی ( دباب )
 (ی زار لوک هس (کنل) و کس 7 ندا . قالا لرتم
 مان دک قرف ) ندنسمهرد (دابآ قلی) ندنآ. . قدلا لرتم ءدان هعلق
 رلدسرد قرهلوا رازب ندزب نعناح بوک ندر یلهرطاخو فوخو ندهعلق

 لاج ینو بات ین هدنسهناخ نیل زنم مان مگ هدهزوکک هدلبللا فصن بوشآ
 هلرهک هلبا لاح چوک ندنحا,رکسع لاثم ارد ندرادکسا حاصلا ىلع بولاق
 رادکسا یناشاپ دارم مظعا ردص هلا اغا دوم شوق یسادختک وق كناشاب
 یلاقحندماش » هد رو یهمان بودا سو تسد رقح .قدلو هدنعاتوا

 . مديد ردنوک نوا ردق هنوک E ندنوک م !دقح یدد « ؟ ردنوک چاق 7

 نیرطاخولاح ریقحو . مديد 4 ردهد ی یاعد» «یدید «؟ر اشیا هناشار»

 قهمشوف هشدار مظع يا ر » ۰ یدلبا طح ندرابوتکم بودنا لاوس

 وش هله ,نوسلیا لیصح لام ههاشدای نوسرا شاب نوشلوا را ناه «دلرک "



 ۷" ماش

 ناد هوا .  ی الاس یا ار 0:0

 مداوبکینآ ن  یدروصربخ ېا یدنودب هکرس بارش  كسرتسياهن
 یانشنفوراص . الخ هدجنو . هشامادراخ یا ۰

 یدلکیقوناکا مدلول ین آ . یدلوایماكمورو یدلوابلاغقالبج هن
 « محرک هناتدقتعا 2 نالا دغر فا زا ها

 رددعوج قیقحمدناننا هلواقوجدوس هدنقنغ مدربدلاق یاکش ندنآ ی

 : ترو و روا « ٠ قغ و لک یوا

 یدییثاربم یدلوایاب یدلوایاب یدقروق یدجلوا یدلیوس قلوایما
 ما فان 6 توم ۰. قوط < ماقا «. بهو < عاشپ ٤ كردا

 یدتسا رفس یدلوا یدتافاوط یدروط یدالشغا یدناص یدالکا

 كنع یضرپ هللا «عبس ۰ 2 ی

 نوسوآ یدارندنس هلا نالسوا یدک س ید و

 . كجردقوش رقح .رلب نالوا یناعم صاوغ ینوب «ردنالیرحرب یرعناسل 7
 . مالسلاو . مدلبا رحم دارهد نوسالوت هدنجما زعادوسم

 یرللصف ارقس نیسح زوروش هل ندنفا اشاب یضتیم هدماشم تنجماش

 بوک ضالوا كناشاپ ندنفرط. تداعس ةناتسا نکردبا صاخ تح پودنا
 اشاب دام هرق هش رب بولیدا ین كرهلدا لع كمظعا ر زو یولوم

 هکنوج . یدلوا اتم تباغ نمدنفا اشاپ هجشریتک ییربخ یتیدلوا مظعا ریزو

 هجوقیرغوط ندصاخ مرحبولوا یغارج اشاپ دم یولوم هجوق یسیدنک
 با اشاب هحیک لوا .یدمایسهدرک رظنو یرفاسم كنآ بوقیچهنیارس ریذو 1

 هدکدلک رادهنیزخ .یدید « لضاجیرادهنیزخ » نمدنفا اشاپ نکردیاتی
 5 مالغ جواو یدحرس یسهحزاب رومسر < نوتلا زو چوا هب یلج الوا » 1

 لالا یف بود « ! شورخ رشاللا هسرامالغو < هی راکروک باوتا تاق چوا
 هللا ! مال وا مردارب » نمدنفا اشاب هت ربو "هریقح یولا زو چوا رادهنیزخ

 هراح هن » كردک ندمشاب قعهدکدید <. كلو هلودرد ار

 . یرابوتکم « یرلرما هل هلی شاپ یضترم هجیک لوا . مدید « ! کما ما



 1 كن هلسف و موق هدعساو ضرار یک ناتسب رع «اشمد ( هطلغ نالا

 هحهل یس ر نه . ردهعش ییا نوا یرع ناسل ندنفیددوا ینایاپ ودح

 ۰ زا < فّلاط . کم یحیصف كنسلج اما . رولوا ملک هلیسهصوصخم

 مالک هرزوا یسادّوم 3 ردن امو ةا ٹكننا ع لاوم

 .هدیساملع . ردرامدا نابلایدب « ناسللاحیصف یخد رایلماشو . راردیا
 .ندناسل ره نوجما تفلانسح هلسکره رانالوا مع حایس . ردقافآ رومشم
 هنسدنکو كح هبتسیا كعاو وص ندهشرع یک ینیدلوا مزال كمل هذینررب

 " حایسرب یا . ردکرک كملیب ردق كجهدبا مهف یتهجرب كجهک ررض

 رد یملع ندنلهجح تكشف . هلوا مدا میدن هک یلملسب ناسل قرقزوب

 : لهربو ريخ یرلنالوا یلکرک تي هراحابس نده رع
 هعست « هينا « هعس . هتس « هسه « عبرا « ثالث « نا . دحاو

EET OURS E O TT 
۶ 

 ۾ نت . لسع « خطب < ام « یخ رشعاننا . رشعدخا « هرشع

 را لای نورو وص كما .۷۲ ۱۱ ۱۰
 اب ی و شم لحم . لصب ۰ سدع « حاق « نامر « نات

 . « راحت ¿< سرف < لمح . رق « مغ « جاحد « هضب . بطر
 ا نإ هود زوکوا نووق  قووات هطرومو امروخشاب

 ران « بطح « سید « لفلف ۰ حلم «ریزنخ « بلک « بلد « لفب
 شتآ نودوا کب ,رو زوط زومّود كيوک تروق رطاق
 زا ههمس دعقا <« سلجا « حور « لافت ۰ زوع ۰ درب

 غاط قلب روطوا روطوا تک لک قاجسا قووص
 باسلام ء١ باساقلغ < یداواب ۰ بالا « حقا ۰ دیلابقم
 یوبق اف یو اباق لعغوا یو چا دیلک

 امج الف . نطق لک ات لاعت یتساب ۰ سرفلابکرایخااب لامت
 .توازیمس.ینواقحایمی یقابق لک ! غ داق ی. هتاوب نیب شادرق لک 9



 ها ۰ ماش

DENIED N~ دا السا ات تا AEE N.C NAE. NLAETANETAE NANAN RODEO RITE 

 نوتلاو رابجهرطم یلفوکسا زودرزو یلالود یصرقهدنناب کیا هلبا شک ریت و
 هلبرلاغا ما قرغتسم هحالسو تالا ددع زو ترد هلبا رارطاش یلساط

 ماش :نوک یکوا كلاوش یمن نکس یاب هارو

 حیجناکمالا ردق لع كماش . هلیا كرام هلا . یدلوا لخاد هماشم تنح

 هلا تراز ی رلکرابم دقرع ااو ابلوا میح بولوا فقاو هللاوحا
 هرزوا تغالبو تحاصف ینایعاو فارشا عیج . هلدزک بوروس یزعوزو

 رد ع یراناسل « رلردیا ملکت .

 یرعناسل هراهکشالمعیخ قحبانج . ردنسنید ناسل - ینیعناسل
 لخاد هباوأم تنج ندضرا مدا ید مدآ ترضح .ردشٌما ما یملیوس

 اوح بودا ملعت ینرع ناسا هسودنک نیما لیربح ترضح هحللوا ۳1

 ملکت هليا یرع ناتسل هلبا ةزعلابر تاذلاب و هللا هکئالم رتاسو امشدر 

 ف رش ثيدح و« ةيردل!هیسرافل او ةبزعل انا لهاناسل » مالسلاهبلعیناالاق

 د( قیاقطاییافد) ندننانلأت توجه مدار اا لاک ءرزوا تلف
 نلاعلابر قارف هرکصندکدتا طوه ندتنح مدا ترضح اما . ردروطسم
 لج هلیتءاسو كنشوق جغنالرق هدعب بوریولا نایسن هننودنک ندنملا هبا

 نالوا بیرق «ینرع نال ادخماب قرهشولوب هلبا اوح ترمضح هدنافرع

 ردردق ورح اب نی فورح . رابدشا ملکت یربع ناسل ۰

 كمدا ترضح . ردقحهلوا روطسم هد مداح و ید تامولعم داع هناسلو

 ناو نامل ا فارن ناسلو یربع ناسل بولوا رشتنم یداقحاو دالوا

 ربمغس لسع هدنشاب قرق مالل هلع لیعایما ترضح هک ات . رایدتنا مک

 لد. ردیهلا ودم یناسل یرع . یدلوا ملکم هلبا یہع ناسل هدقدلوا
 » .قوب ینایاپودح هکردناسلرب عساو هلبوا .ردیلیلجمظن ۰ « نییمیرع ناسلب

 زوروا قرهلوا ندلیفو فكنکم مکهشن . ردراو قفل شم نوا اتعفو

 هش نوجا نالسرا ۰ للاداز . همک کب . ذکم . ردراو یمسا

 ناسلر یقارطمط < غیب : عساو هداعلاقوف . ردراو مسا هلضف ندزوحوا

 زاسوتفاطل کرتلاو ةفارظ یمحیلاو « ةحاصف ییرعلا ) هدافلب مالک .ردحیصف



SORAN (۰9 NA NAEهو ضوک و  

  لناح یلدا « یزمریق « کند هووک لآ ؛«لیشي « قرفتسم هنشوجو هج
 بلح ییریمد نامایو ینراق موغوب رشید نوا هدنرللا راتنکی زایهش هدیزکو
 نالف نیا نالف هدنرتلآ یسیربره كرلکب رادمان عیحش « ااو هلا یناقلاق
 ماش « لشاب ماش هدنرروا رافارصف هرهم یییاص هلسهلالسو یرص وند

 دن رح راد هقتش یزالکدکید هدماش و یاکر ماتش : یر کا ماش.« یتخر

 وحراوس ماسو ییقجاب هراب یتلا < هلا یراکس یلهمریع همروا ررحو

 یفرصتم ههفولع هخایدب . N رلقارمعق نال لسا

 3 ۱ لا ناقرق روا ارش نواب لقا هدنسهک ۱:یراب رجیک
 رو هزاباو یروکح لفرض ىلا ۰ قاشوق و ناشد رع

 اک لق وق ندنآ شروط همالس تاقرد:ا تاو راترخکی یمالع

 متع یالآ هم شاب تورو هماللتس هحورا یرب ادختک اس « یرادرمس

 راو تاسا رفاو مد هللا تارادو تمظع ید ناشیذ یاشاب . شیدا

 لمکمو حلسمو كاب < یلتاوص ۰ یلفدصزوب ردرد ادتبا بولوا راو هی

 ییا « ید زوی ییا ندنا . رلیدتبا روبع رار یشاب تا هلا نوقدسوق
 .یرلیرد تروق هدنرافرص هچااق تاصوب حالس ید یرارکسع یللکوک زوم
 .یرلکنلح «یرلهقاط للا سو هالکش نیل هبراقارب هر دنالفناولا مای راص

 ا اوك رب نا ردا روغ یار ىلا تل هلا
 .ددع زو .E ربدتسا روع هدنرزوا الی نالن لقرص یربلا نو

 . جرخ لکو« ییما خیطم « یراسبج رع ددع زوب یرلجارس یسانا ا
 يا « هقرفتم ددع زو يا ندنآ . رابدسا روع هلراف رص هله یراماوت

 ناربلد لقرب ىلا رمشلا قرق یل !: | نالیک ۰ یلکروک رومس یغاب یوق زوم

 هكناشاب ندنآ + رایدتا روع رار یاب تآ هلراهالک رو هرز یرارادافق

 ۰ هرص یدرا بوک یراغوسط یا « یغارپ رادمدرب « ینارب لورکوب رب
 ..یرلکدب ۰ شلوا قرغ هناصرمو زودنارز یرلتآ نالیک زوقط كنا_دا
 تاشو امد اعا هدءربص یدرا بوکح هلبا.اغا روحا ریا « رعد لزوج

 ها هچاق روس یهکود یهاوج هفطق شلوا قرع هع فایرزو



 1۷ ماش

 )که 96ص وی ویو DIE RIE DIE و وم صم)صمص مه صمصممممو موم مموم مک 1

 یرامادخ نادعمش عم نعور حمش درب هعاحواهو نان ررب هنشاب مدا

 یلص .ردر رقم مد هن رلرطاقو هودو تا ك فاش هرکه لور

 هکردشخا تفایضرب مظع یلج ینطصم هداز اغا مساق یسلوتم هنمدنفا اشایب

 هدمجو برع بولوا مظع تاغ یاریخ كناخو . زاملوا رعت هلا رالید

 ( هصرح ) هدتعاس یتا ههلق بناح هت . ردروهشم هلسما ناخ یهفطق

 هداروب .ردیوک رومعم ینعماجر« یلهابو یلغاب «یلهناخزویچوا .كدلک هنس هي رق
 یسایاده كنسهلج . رایدلوا فرشم بولک هباشاپ هلی رده ماش نایعا عیج
 هنناوغا راک اخس یاشاب یراقارصقو تآ اباده ردق یللا زود نوک هلوقم

 كناشا هلبا راکم یسهلوقم تابورشمو تالوک ام راس . یس 0 ۳
 ی نالوا یسهده كنهداز فشان یخد هرقح بولوا یاب یرکسغ ها
 ماش ادخ ةمظعب حابصلا ىلع نوک یستریا . یدلیا ناسحا هلیطاسب هل

 « ءالک « هرز بولک هشورخو شوج لاثم اردو جوع یرکسع ماشمتنج
 همالس تاق ردنا تاق هنبناح يا كهارہش بولوا قرغتسم هنشوحو < هرج

 هناتسنامروار مسج ماشیارح ندنفارموتشخ « نانسوفتس كراناروط-

 هلحو ۰ یدرر دل هربخ فات مشج یسهعشعش دكرلهرب ناملب . یدنود

 1 نوش مارک تاداس الم .اطخ هما . اخلص املع «فارثا ؛ نما

 نانس نالو جاع ربمآ بوروط همالس هتسفص هرزوا رانآ ل
 ندا یدروط همالس بورتسوک الاو یالا و رکسع هحهتشب ید اشاب 2

 اشاپ نانس « یرالغوا م اع عا نوک ی یا ن
 ماش « یرادرتفد ماش « یدقا دم هداز فشان « هداز اغا مساق « یرالغوا ۱
 راس .یتاک راشواح « ینیما راشواح .یسادختک راشواح ماش , یریادختک ۶

 ا هسلا هدنرزوا راتآ نالبع یلحوغروص قالبا و یهزوحم نایعا

 ییطصم تاوتخرو مالسلادىع ر وکورابدروط همالس راشواح شوا قرغعتسم < 1

 نیسحو اغا طاصو اغا دم هجشاوب یک اح دفص . یرللغوا ناوک ۰ اغآ

 همالس هلا مارتحا لاک فص ردنا فص تاقردناتاق راکو ناعا نوتبو اغا
 اک هرز یرابرجک روش تس ابا ءدنسورابا كنا , را



 نهم اب اچ ایل وا 1

 ۱ )9926۱۰96 )۹ )۰9 )96 )۵2۵ یو یر

 حاس نامر هڪ كرددب | ا ۴ ورم ندلوسز ترضح

 مو کارو .ردشلک هرب صم و تاهنو شملبا راذکو تم راو ئ

 رروسدنا هلداح هد «؟ ىع هصق ی وزوا ای هد راتنزاف راغ یک ینا

 « راولی» هدران | .رید«؟ردنمراو ردقناالواموحم» :توشالفا هرات بنام

 ییرب كنازاق رازع رکم رک هنجما لرازع بوبارحص ورم ناه .رارید
 نقد هاروا ردا ضق یحور تود هدلا یا رک كر ۰ شعا لشارع
 قا یخر اردنا نیز هلا اشا نوک انوک یر اباب .ترضح ةناتما و .ردشهلوا

 دمت مها را روصتلا كلملا نن یموم ندلارفظم فرشالا كلملا . هنع ىلاعت"

 تافو هدنسهنس کا ٠ روا بولوا ی صم هن رب تارتا ١

 ۱ ا

 ماشو هدنمالوحرب .كلداک هناخ لوق کیا هدتعاس ی قرهقلاقنداروب

 بورک ندنسوقرب ناکدن ورو هدا .ردمضعناح رب یل | تآ كنوآهدنلخ اد

 یهدنجماو ردکروسیسهملق .رلرید یلوق کیا نوجا ینیدقبج ندنسوبق رکید
 یک ندارو ردنا تناص قارطا ندینساقفا نام یدک اج تار

 هدنک اخ ماش كدلک هنسهبرق ( كن كوبن ) هدتعاسیدب هبهلبق بناح بوقلاق

(96 (9> DEK KI IENE 

 ناخرب هدنراوج .راویماحرب . ردهبرقرب رومعم یلطامس ءیلوص «یلەچتابءىلغاب
 مان «یناخ هفماع » هدنعاسیلا بوةلاقیخد نداروب .یدرولوا .رومعماهدهساپا

 یسلوتم هلرکسعزویحوا .ردینقو كناشابنانس یحناف نم ؛لدلک همیظع ٌهعلق
 هاتآ مدآ ك نوا . ردراو رله رق فاقوا هراب ست عات هناخ و . ی

 ءیرلءرخ ددعتم . ربلاق لاح یمسقرب هس هسا ثکم هدنجما بولک هبسهود

 «یرالک .یترامع ,یرلهطوامرح .یدهودهحهةش «یروخآ رل | تآ كسش

 صوصخ هرلاشاپو ینارس یلوتم4جهقذب .یماجحرفم «یناکد ددءقرق «ینورف
 حالس یراوبدو رد . ردانب ریکراک په هکردمظع ناخرب یواح یا رمس
 ۱ رام د كحهدىا درب و دق یرلت | یقرطمو هتسارآ هلا رالکح رد یخ هضآ

 عی بک ردراو ضوحر مظع هدط سو ۰ ردهتسارمب هلا راهقاح

 ا ا یاده ییهدا , + ساط رشا هلا ىنسرقاب رر هنشاب قاحوا هس رفاسم



 1 ق ب هماش ندرادکسا

NEنوک )یک عصر مع م(  NIE SIE NIE IE SDE DIEیک )< ( RIE NIRSیو )یک  

 عفد هللاصاهسالغاب کاخوب هرزوا تحارج ینیدقوصنایج « برقع «نالبم
 ینهارم هلبا وص هښک ز : ردراو ېوه وسر ههه لاد هر ا آ

 هليا وصرپ رئاس کلم وک لوا رکم ۰ زفوص برقع الصا یعدآ وا هسک هسوم

 0 . هدیا لطاب ینمکح قرهبهقیب
 یو بولوا دخ سمر هدنناحر كصمح : مدتا عاعسا ندنسالاها

 ناسنا تروص یسالعا فصن ۰ ردراو روصتر لکهلا حک هدنرزوا

 هسرزوا تروصوا مدآ رب . ردن دماخ ص ص « رد ییاکش برقع ییفسا تر

 :ندقدوروق ريخ « رولوا هباشم هنتروص كلکیه ريخ وا هسریدشپاب ری هرایرب

 هسلایوسلوت هب هسمیک ناقوص برقع بوقارب هشت آ ینسهدایرب هحاهس هرکوص

 ر رولو تودو كمخز هجندبا مش ینسهجار رخ مدآ رادخزوا

 هدن ابد مج هرکوص . مدا ظفح ,یدّسا ناسحا ردق مهرد یللا اغا رادزد

 u هش ندربخ روک ذم « یدفوص برقع ی ك رب هدنرهش ( همرا)

 برقع مز بواوا صالخ ندعجو لاحرد هدمغیدهلروح یمالغ بوقارب
 . یدتا نارج رلوص یراص ندنرب

 نراس له وا نا نددارت باا هدو تم ناک ما

 لاس ندراصنا "هلسف « صاع نب ناوم ۰ سمشلا لبقع نب سدلا « مهرج

 یرتشالا فیاح « یملسالا مصاع نب ريجش « راجن ی نب ماشه « هویج نب
 ê ؛یدا الا لہس نب بلیوخ راجت نیةلادبع نب دمحا .فلخ نبنشاج « یخنلا

 «ىعوزخملا منغ نب ناسح ء«ىعوزخملا سنقلان رمعم < يلکلا راز نر جرعم

 ماركة باح قوجرب اهدو هلادبع نب هحلط « یمیتلا برح نب عج

 نا رع ندرابوما ید هدهرق مان ناعمس هدنراوخ صم بولوا نوفدم

 كەنع هللا یضر نامع ترشح هدراصح ما . ردنوفدم یزلترضح رب زعلادبع

 باتکو هسلوا یناتیقوصنامزهن هدصح .یدکدید راو فرش فحصم هلطخ
 یاوش ی هاتف | تحاص ز.دولوا دزا و لوا رارراقح یییرش

 لیا زا ور تر رابط مدا راز ا مدقم لوس - رارسا مرحمكم
 تافو . یدبا لوسر صاخ بحاصم « رد یربمعلا هبما نب رم یمسا



 یس*هانتحایس یلجایلوا 2
NDE RIE KDE KEDE KEI KDE KDE KEDE بوک )بوک KI DE KK EDE DIE ۱ یوک NIENSIENSIENSIE یک )یو 

 هن رزوا راهن همخس يی هلو ته یراهعلو بلح ا صه ہدناتسل مع

 ˆ .ردقوب یرلهتابو غاب .ردلزوک اهدیرلوا کهدشوراو یغاشا . ردشلدا انب

 وا ر الا ناما ا د .ردراف یزاهقدج اما درا یم

 ماح طقف ءریلک ندیصاع هلهجووب هجرک یلوص . ربلک و ص هاسهطساو(قرخ)
 .فوخ تباغ ندنابرعهلغلوا طابرءدنفارطا شوراویغاشا «رولوا قیلیایکینوص

 عماحر عساو ردق لوا ناو حاج ) هدنسهعلق جا وراقو الوا . رلردا

 قو طخ كاف ترضخ + ۰ ردرادتیناحور هاغلوا امدق هاکرظن هدهسلکد

 :مالکوت هددروسنم هنیدم ناعع ترضح ۰ ۰ ردهدعماح و ف مالک ر رح هلا

 :هدنزع مالک و تولوا دیش ور موا نکردا توال: نآرق هدن نع

 .ناق الاح هدنرزوا یسیهع رک تبآ ( ملصلا عیمسل اوهو هللا مهکیفکیسف )
 ..ردراو هدیرادحسمو عماح هقشاب ندعماحو . ردراو یرانا و ییاقشالو

  تیدطاراد رب ء هسردم ییا . ردددحسم ( هع ) یرومشم كیرادحسم

 یوق ردق لوا یاقوا درانو ؛ ردراو یایص بتکم ید « ًارقلارادرب

 .كنماج .ردراو یعاحرب ۰ یناخ چوا « یسیکت ددع چوا . ردلکد رومعمو

 رظلادعب . ردرصتخحو دیفم ما سلک ندنرمن یصاع هلا بالود وص

 :یاتسد نکل ؛ روون یشره « راو یراناکد هدرادقمر رک ناف

 ما نامز ضع . ردسات هنارح تدش هليا رااوج یساوهو با . ردقو
 و ندتما یاحلص . زامقح لزوک ردقوا ندرلارو . رسا همی

 نو ِ ۴ . ردقوح كب ریا لقلق

 لات هایس ر رح « هم هرقم هبنب ؛یلواخ ضایب یودم كنمیاص
 .. ردندنسهفن اط زوغوا ییاخ . ردرومشم یراهمهرقم هجالا .یرارارغ هایس

 کو هنهک هدعدق نامز . رازملس رده یواسمو تسع ناتمو تر

 ك لس سو ناو برقعو نالي هدنهز رف هرجا مد نهشوپ
 .نالس هليرثات كرام سلطوا ن ًالاذه ىلا . ردراشمنا نفد رامساط نوجتا

 ,شید هلاسنا هدهسلروک هرصهرا «زملوب هرضم تاناوبح یلاشماو برقعو

 رک راد یش رھ ر ندنغارب وط كصمحو .زلوا رئال هس روا
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 EN نح - هماش ندرادکسا

RIESE یک RIE RIDE کیک ی )بک( I4 DE RoE یک KSI 9یک )< )یک )یک )< و( NEX BEDE 

 ناوند هلرلاءاده ناود بارا هو یباغا رصم یرحکب ماش «ینما راشواس

 . راددلک هنتمدخ

 (صح) لردك تعاس ٩ هرجا ناتسلوحو لوح کک ندارو

 0 ..دلک هثب رهش-

 یسانب رلرصیف هنسهدلق . لکد مولعم یسیناب كلبا = صح فاصوا
 حق هلی( ناما حارج ی ةديع وا هدر ترض تفالخ یو .

 داخ ترضح یسنات اف ندغادا غوا هرانک یالتسا هن هدعب هدهسشعا»

 "یلاها هدنحشرا ۷۲ نکا هدلا یروغ یناعلس رصم ا  رددنل و ن

 تع مالک ر رح هاش رش طخ كن اعع ترضحب توروک ىا لاد هاو

 ندهفرع فلاکت عیح كردبا ماست هلوا میاسناطلس یراحاتفم كنهعلق هلا

 بودا بارخ .یاش كنلروع هدنحشرات ۷۹۵ هوا . رابدلوا لسمو فاعم

 هی ع مالک ناع ترضح یهدنرهش صحوت راک تلق ناسکی هارب
 قاجنسوب هدیناخ میاسریرحت هرکص . یدشمملبا بارخ بودا وفعیرال با وہ

 «یدل وا یتح ید قاحنس هدنتلابا ماش شبا ر بول وا ناسحا هناغوا ناعها

 یتماعزوراع تارا بولواهشا (۲۲۰۲۹۰ ) نواه صاخ . ردهلب وا هدالاح

 هل رکسع كنك .ردراو یسشاب زود .یسثابیرح < یدک یالآ + ازش

 زویج وا . رلرشا هرفس بولوا یرکسع كيب ییا هلیسوهبجو رام بابرا هلم
 قو یرلمالسالا خیس ند هعب را بهاذم . رداضف فا رش هم هاب 4

 ییرابحاون هلفلوا نانساوح .راویخدیان رہشو یستحم .ردراو یرافارشالا
 . ردشعا بارخ ناب

 هدق رشا باح مدآ اا ن ل ندا رم د صح هعاق فاصوا

 هغ . ردهعلقر نمتم « شارت كنس هدنرزوا هتدیرب همنس یل هدلوخر
~~ 

 دخ هدنسهروح ترد ۰ ردلتاناق ربم د یوف ۰ ردراو یسوفرب ریلبح |

 . ردراو روا هدراصح نورد . ردشقنم یراشاط كسراود هو . ردتو

 لخاد هرهشو صدقا اشا .ردراو یراب وط یاکرادقم هلساره و رادزد هعلق.

 وب ۰ ردههاقر هجو/لیخ . رایدشا یرلتلنامداش برط بیاجم هجن وا



 هلع زز رهو:تلکلا رپ : واز ره رولت رھ هدننسهووا تلمل یل

 نابرحت ندسدقم ضرا یرغ ندصاعو تارف اما . روللو لره راس اهدو

 نان رسا واص ندقدلوا لخاد هسدقم ضرا تارف . ردقو مظع رم ردا

 اج رووا لا ا و زا ردو مح ید سهوا ورک نکس

 . رولرک هلرابک ندنکوا یرلهعلق ریمجو كجهریب « هیطالم . زاعوط نالفا
 راجت عیج ردق هب هحنراو هب ( هنروق ) و هنس هووا دادغبان ندکح هری

 هاب وا یصاعو اما . راروروتوک ههرصبو دادغب هلراکو هل راکلک ی راعاستء

Eو هد یر بولوا یسور وک هفاطنا ر . زات وط یروک +  

 ندنکولمماشو « نوراه هاب دیشرلاهفیلخ ندرایسابع . ردیسورپ وک( ناسآ ۰

 اوز < رورا شما ممر و مع یرارسحو كولم هڪ اهدو دش ندلارون

 e .ردددنرزوا یو بلح و ماشو رصمبولوا سان رغم

 یدل بصر یلهناخ زو هدنرزوا یدودح صم و هدنرزوا رابرب زا

 ءمرشو لقعسراح ۰ قوش باح|خیش .قوذ بایرارپ  هدنا ۰ راو( ییوک )۰
 خمشلا یهاتتما راونا دهاحم « یهلا رارسا خيش « عرفو لصا فراع

 ترضحو . ردزاووراسم فص سرا: رضح هرم سدق ( یعاطس دیزاین

 هدیلاع ةقرب رونم هرجا دق ةكترو مظع عماجرب هرجا هیرق لوا خیش
 یاشوردو ارتف زواحتم یزو . ردخش ولوا ی وح اص قلرط . ردن وفددم .

 هترضحوب ناکروتو نابرع عیج «ردلوذبم یتمع هءدنورو هدنا . راو
 ها ته داش دزا ترشح . ردنطو ات هات راز : رازددقهم

 كميظع شرع هکروروک بوقرچ ندنسهناخ ءدنلحم مان ( یسهملق راشوق ب
 ۱ هحراو هب ريح ئ تولد « قالا قالا ناحس « ٤ اجا یموف تهر

 هیندی یتسادض ینتاه « ردراو یسویق متحركيب شقیوب من ! دیزا اب د۰
Jهدنرلقانا ندنعاسهدرالوح وا روک هعاب هرحا لوح دادغ تولد ) ۱ روه " 

 . رولوا موح ص . :سلک هلو هر کیک كب اعا وروق قرهملاق قمرابو قانرط

 ؛یسادخیتک راشواح كماش هرو .زب زعلا هرس سدق ً رردنا نفد یدسج. 1
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 نی سدتم ضرا - هماش ندرادکسا

 . ضار هشدح ددع كس ې وا هدنفرط كنب رېن یصاع ادعام ندب الودوب

 را زس هلا لایالود رحوا « ريکا د ردراو راهجگابو غا یللثم

 . یراحایس متو برع 1 کوس ندنبالود ه دو اما نک
 . ردروهشم هدنهاوفا

 شاطب ریهشلا یلج دماح یلولا » هدنجراخ رهش اح رهش هاکت رابز

 :  هداجونالوا دودعمندسدقم ضرا هن نک ر لک ندسدق ضرا ( هداز یریوک

 هبروک كسدنفا هداژ 2 ( يلح روا مهار, یلولا) . یدلوا موح رھ

 قلب رط بولوا موح ص E ع یاہ رد (یرذا ) یسوزوق ناح

 : هنتوم . ردنوفدم هدر رب ها یدنفا دماح هدنراوج یراخیش نان الک

 . ۹٩۳ هنس « یلج یرذآ ید رلیدید » : خراب
 تم دیتا نسو یدلردنوک یرابا رلغوط ه ت ندراترابز ون

 . نایرج ندسدقم ضراهکردمظع رسخ ر , قدلا لز هدنرسج ( ناتساد )
 ندا نارج ندسدقم ضرا . ردقو رسج رب هلو هدنرزوا رې ییا ندا

 . نازی ر ردق هنامع رح ات ندندودح هطالم . ردنارف هدیر :ندرامظع

 .هفاب . هلمر . نالقسع . ناساخ یرلفرط برغو بونج هلق رنو .رولوا 3

 . ناضهر .ردسدقم ضرا ردق هنیرهش سوطرط .ماش .تورپپ « هدیص « هکع
  هرزوا نب ربسفم حیح لوق . ردلخاد هدشعص « رددودح یسالباب یلغوا

 هل وا یمدقمضرا و هحش رد «روا یروس» :هلفارساهد رشح زور یراببانج

 e هلح روطو ناحو سنا هکردکج هدیا عساو ردق

 . نوحکن ) هرلارو . ر E ییبرش سدق قولخم هلم هدلاح و و 1

 اسلام وا ترضح هروک هشياور رب رکید . راررد سدقم ضرا
 می ممللق) ی ندنآرق . ردتدقم ضرا یضارا یبیدزک هبا توت
 توا روک ذم ندرلارو . رد ( تواتلا کی نا کلمه

 . نخرومونررسفم ندنفیدلوا لخاد هرصم رهشو هفیص رهش ؛ نوحانرفک
 راریمغس هدهدتاور رب . راشعد ردلکد سدقم ضرا هرهش چ واو قاقت الا
  سدقم ضرا و هدلاحو . راشعد ید سدقم ضرا هرارب ینیدلوا نوفدم



 یمهمانتحایس یلجایلوا 1
BIE NEDE IERIE IENE IDI RIE RIE IE RIESE NODE NIKE NSIENSIENSIE RIIERSDE KEIERIE 

 یلبا هب یتلخ هلا كرهش . زمنا ربات هرهش اما . ردا كاله یعدآ
 ندنسهفتاطیرک عو .رارایا راریکشپ هایسربرحو رالواخو رافشراج بوک آ۰
 یک او « ردراو یرادادح راپا یک تآ عنصم تباغ هلغلوا قوج یلیا سراف:
 « یرمعش كا ۰ رولوا لا رادهناد ندسادعو ناروح كنا ردروهشم

 . رولرا قوح یرانآ نالیکو یسەجنوبو لیفرت « ین احمر « یلوف « یسهنی
 . چیه یار انشور ردق یا اشاب دمع دووارات ردا نیا ی

 ماحو . ردلیدع هنماج او دی هدسآ رفت ها مرق ۰ مدمروک هدرابد

 رون همام نورد یراشاط ناروم « رولب « فح هدن راهق هلفلوا انب ون
 طاس یهمرقمو یلواخ كج هاسسو . ردر رح یرلهطوف لہ . راروکود

 هلو یرلهلول كنيعفاش ضوحو كنرلهروق یڼنح هدماج نورد . ردک ای.

 یارس دید نا کس روکا نیرو . ردلر اا نو ا یر اک
 . ردهل وا هدتققح « رلردنا راختفا یسهدلب لها ود « ردراو یرلمام-

 ی هدنسهروج ترد هکردبالودرب هیواوب - یلاکشاو فاصوا كبالود
 نات «نایع یمادص ( دماب) هدلبالا فصن ندنرلرب كتعاس رزکس كرالوح

 شمکحرسهناسآ جوا ۰ رارد ( ید بالود ) هنمسا هلتهجوا . رلیدشیا
 عارذ قرق ردقههحشراو هتسالاب ةورذ ات ندنلیم هتروا . ردناشکدق بالودرب .

 تالودر قورا نا بولوا ا کد نو قرف .- رد رامعم.

 زووزو هدنرزوا . ۲۱ ]رد راتخرد ماح لک ندنراغاط كلع یاشخ . رداع
 هدنس هروح ترد كن الود . ردزاو یرلراتمو یراخسم قل هقوا رشمللا

 ندنآ بولوا نازب ر یفاص یام هتسرزوا هلق . ردراو یرلاووق وص هج راکم

 « هردم « هکتو مامحو ناخ + دجسم « عماج عیج كرهش هلا یرارگ وص
 مع تباف . ردنا او راو ېټس لردک هتم رامبظع یان یک یارسو « ترامع

 یرامادخ ردق یللا ۰ قرقو یرل رکلود لسم « فامم بولوا فقو رب
 . رولوا مصا ندادص تدش یغالوق كەس ندیا اشا بوراو هتاب + ردراو.

 نارود بولراص هالودو ین ابص وا وا كل رهش هکردوب ااغ تبع لصا

 ه رلردبا بات رب ین یصاع رهن ین راودنک هرکص ندقدقح هالاب كردم

ere 3 Liban ]۱ [ردشءالاقهلس هدناننلنوکوب هکر دیماح ( ردس ) یراکدید . 
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 ۹ اچ اع ندزادکسا
IEDGDIEDOIENEIENIEROIERIIENSIENAENAENLENRIENAENANSNA TIANAنمممممج موج . 

 روہشم لا . ردلومعم ندک اب كاهل . ردراو رللاع یارس لناوزداشو
 .یلەطوا زوبحوا نیا یار کرد ( یار اشاب دمخ دووانرا ) یار

eمدماش قحا نم کردار لک مر لا  
 فی رعت لرلید هکیدلرب و یلاع تفاضر هنهدفا اعا. یضتم هداروب .رونلود

 .هدیارس كن ( یالکلاردا قلادبع خيش نب یدنفا میهاربا خش ) . زلدیا

 ۱ .: ردرومشم

 ن, هدییع ) هدا وشراج یراقوب . ردبارم شب زول - یرلیماح
Eرعماحوب . ردندهرمشبم هرشع یسیئاب . ردیعءاح اج غا هکراو ییءاح  

mmردشلواعماج هدحتف نیح بونلوایلو ینارحمهرکص « شعا . 
 دعمر م.دق تاغ ۶ عماحو . رام ممر و ریمعل هلام جارخ كرالصح

 هلا 3 لج هترزوا ص ص هش وکر اح یراعم ندک نو حا ا ب ووا ۱

 ا و هتزرک) : روروط رار راوت رب رب 7

 . ردشمر دان یراونا رپ عماح و تولوا لاو هدنناخ ماس حتف ( یاح

 ب ردراو ناص بتعم ردق ا شم ۰ ردقوح هدیرادحسم هقشل ندرلنو 7

 .هنبواوا یکن ( یالکلا زداقلادع ) یروهشم لا هدهسراو هد یراهکت

 ۱ . ردنا د یتسن هدنترامعو قوح یاثیورد . نیزحو رومعم

 .یرایثراح . ردراوی اخراحت ددعید هله س نادرحمو ناکحاوخ ناخ

 اشا تم یذ عیج هن اما ۰ ردلکد ن نم ردق یرایشراح ماشو بلح هج

 اهل اانا را ترار یقوم وصرح یزد ر راځو , رو
 .نوللارخایرلهح و هجولا ضاسب یرلهجم هدهسیایسهادغب یرلور كنركنسىل 1
 راکسومان  بدّوم < ردرامدآ هوعدلاباحتسم یرلرب كولس بحاصو فح ۱ 3

 قو یاش اط ماوع - ردوللکد لرو نادج طق« ردراو یر ۰ ۱
 هرس( لا ببح پساکلا ) یرانالوالاخا طسو . رارک ناتفق یرحوناوا . و
 -هتیرلقاآ یرانبداف . زارک فوصوهجارف ر ناولا یسهلجبولوا تعاق لا 9

 .هلفلوا هدنطسو كمبار ملقا رهش . رارونورویراج ضایب هنس راشابو رک همزج ِ
 قم وسعت مد راتشط ندرهش : ردءززوا ترارح یناوهو نآ

A akو  



 یمهمانتحایس یلچ ایلوا ۸
 OIE ۳: )یک )یک )یک )یک )< )بک )یک )یک )یک ورک )یک )یک )یک )کیک )ی )۰6ص

 .مرصاح یهعاقوپ ها رکسع كيب ىلا بولوا مظعم رادرس حارج نب هدیع

 ؛ .بلاسط یان لیقع یردار, كنیلع ترضح .«دیلو نب دلاخ هدن رلکدتیا
 د ا کواس نادزب < لل اةبراس شتشان كلام دادقم ن وا

 طض نالا لوا هلا رج بوسلوا رصح ریش قرهلوا رادرس هلوق
 :نلنارط هدننامز و 02 ماش یدنلق هی هاا كاع قرترا
 دادما ینابرع لاوم ندلوج هدهسراشاک هدهارون رلکترف ندا البتسا یعاش

 هنراغاط یژرود هدقوسلاهش كرلکرفو راشمراروق یرپش كرهشش

 ندنفرط هغیلخ هرکص . ردراشملس هراو هلا لاح جوک هسلپارط هلبا اجتلا

 دا كس روغ ندنراناطلس رصم هعاق هرکص - ردقمل وا ریمل یک یرک هعلق

 .(یابلایس ) سکرچ یریزو ماش نکردک هنحتف رصم ناخ میاسو شمع
 ملت ی راحاتفم ثكنسهماق اح لادجو كنجالب بولوا عبطم هناخ ماس

 یداماد هداز اشاپ لاک « بولوا ( اشاپ مساق هلزوک) یسیلاو تیالوو شنا
 اجو شمنلق نیبعت یضاقو عرش کاح ید ( یوهجوق نیدلاحاصم یا )
 تولوا دندج رب رحم هد دوع ندنحف رصم . ردشلوا قاحنس عا هماش

 فرط كنکب ۔ ردملوا ى یب قاحتس هج هدر هدتلالا ماش سادارط

 (۱۷۱)وتماعز ( ۳۳ ) بولوا یواه سصاخ«2 1 ( ۳٦٤ ۰۳۰ ) ندیهاشداب

 هلیرکسع اشاپ هلج . ردراو یسکبیالا « یسیشابزوب ۰ یسیشابیرچ . ردراهت
 2 ناراشوق هرفس تولوا رکسع كم یل رار هه راول هح یرلتماعز بایزا

 .یفارشاو راکو نایعا « یفارشالابیقن ۰ یرامالسالاخیش ندهعب را بهاذم
 6 یار ۰ یرادزد هعاق « یرادرس يرحكي ۰ یریادختک هابس . ردراو

 ,یونتس ندنرهخات . رداضف فا رش هلیس هاب زوج وا . ردراو یسنح

 راک هسکزوتوا تلادع هحور A . رولوا لوصح هسک یل ا هنسضاق

 دورا فد ورا ناتنا ور د اج س راد یخ هملق لاکا
 عدا .ردشاوصر ةعلقرب شارت كنس هدنرزو'(كوبوا) هدر, همغیب ىلع
 .ترد . ردلکدرامع ردقلوا یرلورابو جر, هاغل وا لیا ا .شکا رومعمتاق

 نصوح < ىلەحغبو عاب ردو كس هدهعاف نورد . ردقوب یدنح هدنسهروج
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 oN اج  هماش تورا کیا

NDE KDE RIDE RODE BIE DDE KDE DE NIE KDE K9 IE NEDE:یک ( NE NIK RIDE2 ) 26 )2 )6 )۹ک)2 ( 

 نالو هد ( فک نسح ) هدتلاا رکب راد نوناغ .مان ردلاوحش نا اک ۲

 هلا مظع كنج بوصاب رایمارح ینسودنک هول و نکردک هترابز یولغوا

 تدوع هدقدلوا رسم تفالخ هدفک نسح هنولغوا . ردشلوا صالخ
 هلا كنوئاخوا ندنکیدتنا انب هعلقرب هدرب یلهرطامو فوخو نکردن .

 نامزبولوا رسیم-تفالخ هوتاخوب هدرصم ءرکوص , ردیسهملق رحش یعسم
 یخدو هسیدلوا هاشداب لصن [۱] هدفونم رهش نوناخ مان هکوکد هدنوعرف
 هنب رانالغوا او هنتاوغا هلج كنب راناطاس رصم بولوا هکلمرب هوا

 ییرش 5ٍ ردشعا فقو هرخاف تعلخ قالس هحراو همدا ك رخا و

 وا هدهعلو و نداد الا راد رش و شفا نر هل رلرش یک یک

 هدنسرف هسلق تس هدنحا رنصم تاذلا نوناخ ۰ وال سانت و تاریخ كيوناخ

 هعلق . ردنوفدم هدهملاع هقرب هدنحا نطل عماح هدنس هل رایت

 . ودشما حق لواملس هد ندنآ و شمع هلا كنسروع ناطاس یراهرک وص

 -- یوللانم یلاعت هللاهاج اح هعاق یی ارقف رادو امدق رهش فاصوا

 ؛ رد ( تششراد) هد یسهجسراف < اوو ( ناتوماح ) هعانو هرهشو

 ندنافوط . رد ( اه ) هلتیموم رابرع . رار د ( لوزررېش ) هدرابزرود
 رهن بولوا ناتسراع تاغ . ردمالسلاهیاع حوت نب ماح یسناب كلبا هرکص

 كو ردق كس زو هو ترد لوا ن و یا رک یضاف

 هلغلوا اا ی ی وو هح و نشا مظع ر شرب رول وا اا هلرلوق

 د ی رش( ناویاج) و هرزوا قلا یجوا ندیلسارسا مرق رصلاتخ 6
 هوا وا روم لپ ردف رم رکردکسا ردیاب و و

 سنف مرگوص ناک دتا تافو دارهروس.تموکحت هس ینا روت وا و
 لارق ترلوا رومعم تاد یراءهرکص . ردعملسا ندقرط یاره هووب
 هح وییرلاو هندم « هکم « ماش بودبا قافتا هلکنرف هینایسا هدنسابارطماش
 ترضح هدزمع ترضخ تفالخ تا, نایدالشاب کا بارخ یرارهشد

 . رد ( )1:انا5د سفنم) - فونم [۱]
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  یسهمانتحایس يلچايلوا
 زا لک یکصد ص BIK RIE NEDE وی IE DDN مع مع مع صح مع مهم مهم مصع

 ضابب .راقا هبیصاع رهن بودیا نابرج یکیزوک انروط ندنزو اكسومق
 یک یش گو منوروت . نومل « کما لفاج ۰ یادغو یشید هود

 یراناتسو یاکشموا بولوا هدنرانک یصاع بهیرلهاب .ردرومشم یراهوبم

 یدنک .رواباص مور روب ود تا كرش ۰ روللوا اورا هلرابالود به
 یراق و ی ااا اخر ربا دودج شاد
 . ردلکد ندهسدقم

 اکرام اناضمر یسهنس ۱۰۵۸ و بودا اشاع و سس یتسهعلق هقاطناوب

 ..قرهللاحرلتلحز رفت هدعنبوذا ادا هدعماحیهدنما یسشراح دع تالص

 یسهبصق (هیقبض) هرکص تعاس ۸ كردبا روبع رلارق رومعم هدهلق بناج هني
 یلهفوکش (یابنز) قینض یلهجتابو غاب هرجا یداورادلوصحرب .قدراو هنلزنم
 یا . ردتموکح هدنسهحان هقاطنا . رد هدلبر رومعم یلەناخ زو چوا

 یت اشاب ىلع هداز دالوبناح هرجا هدلبوو . ردشع ود یناهج یراجاغا

 لعو انایضترم . ردتمها هسک ییربظن هکردشمنا تفایض میظعرب هی"
 ردقواهنب بودا لوانت انارو اباعر ردقواو یرارکسعكم یتا هلح كناشاب

 قارصیقنالک جواهیاشاب .یدلاق لامالام یا سیف ماعطرابرکلاو نکكم

 رجنخ وچ ربو لروک رومس هیاشابیلع هداشاب یضتیم ندنآ بودیا شکشیپ
 لحوب . لدلک هرون ی ( روغش رسج ) كردیک هیهلیق هنب ندنآ ۰ یدلپا هبه

 و )ر . ردمدو واز نرو هاب وا مقیصاط رم دل اش تلح ید
 اا ی یر ادخ هری بعاص ودر ناما ق امآ , ردراو ناب

 هحی.هاکو یاق هحیبهاک + هب هلق بناح هنس ندنآ . هل وا ناماو نماو جاج 3

  هتسهعلق ( قضم - قدم ) هدتعاس ٩ دلردبا روع یرر یفاطبو یلزاس

 هلکما انب یریزورب هدنمان ( قدم» كناطلس دیهش نیدلا رون ییاروب . كدلک

 ندنلا سک ان سکرچ ناخ ماس هدیاروب . ردابیز ةعلقرب اسم هبا مساوا

 كحوک هدنرانک لوکرب ینیدنلوب یمان مه هدنتلابا بلح . ردشلآ ها ناما

  ودهملقرب كاج ریس اب هدلکنش مب. هدنرزوا هتشپرب قالا لایق

 یرلافاخ یصم . لک هنسهماق رحیش هدکدلدک تعاس یدب قرهقلاق نداروب



 ۵ هک اطنا - هماش ندرادکسا

 یو صج موم مجمم مجمع مه هم ی موج ممه جصعمم هصصح ور صج و وصع

 نالایلا ینارقف .یسکت . ردتماع و لد زورو بش 3و

 دازهش یرلکدتا احا هللاماب هدنسانئا یرلتدامش كرلنو . ردهعا ناغارح

 . ردن وفدمهد رق راح ببح یعاشاهدهعلق نوردبولوا موح صیخددیح وای

 احا یهدازشومدروک هدم رات نن اما . رارد ردزلارق مزب اراصن تام اکو

 e هروس هرزوا قلوا یاد اکوب .شعمالسل !هلعی دع ترضح ندا

 . مالسلاو شعد هلوارظن هنیربسفت ,شمریتک ینصن (..... مه برضا و )

 یداما . ردرالکد رلهسردم دا ی لا هو تب یراهتردم

 یرابدنفا ماعسرد هاصوصخ .رولیروک مولع م عج هدرلدحسمو عماح  هدرب

 ردا نقد ندالّصف

 ار هدرچ وا بس و انا و ارقلاراد

 « ردقو یسهب ونعم هفطظو ڭا راهبلط نکل . ردراو یرلارقلاراد صوص

 ی رلسالل هبدبع كىسە .ردراو ییابص ی ردق قرف .رددسح هدمش

 :.روراتکم رومعم « رونلوا ناسجا لاسه نانففو تاب یر د

 لامالام هلا ناشورد ی راح باح هدرهش یعاشا بس یراهکعآ

 ۰ ردراو هدعابط هد وات تابح هکتر . ردمواو هدر روقحرب تولوا

 0 ردر ر اعاهج دوشوا جوع : اعاهج رول هدتعاس
 نالوا هدنرانک یرهن یصاع . ردرصتخو .دیفم یراماج -- یرلماج

 . یهاع هدیرلوص . رد فطل یرلاوه بولوا هدن زول جا كن راراود هعاق

 ربلک كردبا نارود هلا راد الود ندن رم

 یسشراح . ردراو یراناخ صوصخ ءراراکب ددع زوقط -- یراناخ
 « ردد وح وم به اشا تمىق یک هس هدهبسق ول یاتسد رکراک .ردناکد روحوا

 نرش یزو رونم زر لکو لا نع هلغلوا هدندودح ناسک ری

 و لخاد هرهش یرلاشاب ۾ ردراو یرلناوح ور وخ لزوم

 وا یحلقا ااو ی از تووروت رلرازع ضاسراناوست

 بآ هج ندنکتا كراغاطوب ندنشیدنلو رلغاط هجو هدنقرث بناح كرهش

 باح یتح . ردراو یراقاشاق لزوک ۰ رولوا یراج راراکب تابح



iهردءهفاو هدنف ط یصاع ره یرلههاخ رومعم رنک. ردکع د چاق  

 تابح بآ . رولوا بصنم هدیفس رح كردبا نایرج هبهلۆ نداروب یصاع
 رک دما لش ریال او یک

 9 ق داع ی الوا  هقاطنا یابلوا ا :

 مرح < نا حالا ة دمت . نا الاةودف « تبالو كلف تطف < تيا ووا

 ٠ یدیارلشم هحسم و ی ترضح 3 راح باح ترضح رار ا مدقم ۰ رارسا

 دن دن و راوح یاسو روندن رلهفماخ ك هالاسل | هلع یسع ترضح هدحشراوت ضعل

 . ردنلفالتخا ليقف راشد ردن رابصعم . ردررگ ود

 ید رو رکا مایا ریسک اطنا س وا اج فام
 دحوم نمؤم تورو نامآ هحیسم ترضح یک یردب یحدوا . یدا راو

 ی ی تا اا لا اه تح ین وا

 . رایدتساا هزحعم ندراحم بح ترضحو ي ندەتس ید . یدلوا

 هکردراو هنس ید یدبا راو ولغوا رب لداع هدنمان دیحواب كزمکلم مزن »

 > لاحرد . « رایدید ملک هناا نعول زکیلبا ایحا نا. ىدا تاو

 ددا وس هڪ د » هللا نذاب م » كرد دا اعد بوراو هرزوایرف كن هدازش رام

 رمعم هلس یدهدازش . یدلوب تایح بولوا دازا ندربق هليا ادخ ما

 ردق لوا قحوحو . یدلوا فرشم هللا مالسا لها هک اطنا ها بولوا
 . یدردنا تارو رد قوح رب هدهک اطنا هک ی دتا راتلادع لدنعو ريخ

 .یدانیدراخم بیبح هنسب کن دنکیدتیا قاراخم نوما سفن فافکراخم بیح
 هژرا رام هدن رضع هانلاسر نکل . یدا یرم لر رکل ود هدرصع لوا

 ندنفرط نیرکنم راح بیبح هرکص . ردیراختنلا دحاولادبع مساقلاونا یربپ
 هراغر هدرهش اما قرهلوا نالیاغع ندالاب ه ۱: نوا ام ْ یدلدا دش

 الاح ۰ ردنوفدم هدا رونآرب کت رب یلشا لا نابدر هداروا . ردشمشود
 جوا هدنجا هعلق هسا ینیرش دوجو . ردیهاکترابز كناراصنو مالسا عيه

 كنلروع ۰ ردنوفدم هدهناتسا رب یلءیسم هدنرزوا اف ر شا رار هللاا

 رق یر ندن راتداهش یدنک . رارید یدلو تایح هزات بودبارظن اکو

 ممصم میم یوم موج صم مم یبمج صم مجصج ی م یو موم صم

 ار هفتم



or هک اطنا هاش a 

 یسەعلف دادغل زر وش ندنو ردهدطہع نوتزآ انب ید ا یراودج ۱

 وس نف ۰ ردع دآ كس ید یمرکیو ۰ ردد كش ود ید ۰ ودک و رم

 : ردرانوش هسهریص رلهملق كجوک ندنوب . ردیسهماق هک اطنا وب كور
 ۳ رد رلهعلو كالس هد ابا و4 هک هدع رف ۰ بلح ۰ ماش ۰ رمصم-

 جرب رب هقشب ینکلکسکوب كنيراورابو جربو كنیراراوید كنسهملق هک اطنا۷
 لماکیدق كنیرلراود یهدنرزوا راغاط هدنفرط قرش ۰ مدمروک هدورابو

 ردق عارز یعرکی یرافرط یلحاس یرهن یصاع اما . ردیکلم عارز ناکس
 ردق هبهحنقیج وراقو ندن راوبق ماشو باح . ردراود تاق نیلاو قالا

 یسوناقاسوک ررب هلقههدعدق نامز . رونوروکرلورابو جر, تاقردنا تاق
 فرط غاطكلەملف . ردشهلوا حرط هبهقبط رمشب ىجا هلقره . شعا رارکود
 رر یر ه هد راشاتط یبدنل وا اس كتهعاف . ردعارز یر یا كسراود.

 یراشاط هلبا داهرف هشت لماک داتسا . ردراو ردق یسهثح یسورکشم لح

 باح رظان هلامش . ردراود ٌةعلقرب هاکی وک هک شمریدتیا ج نم هلیوا هيرب رب
 ندرلایق کهدنزوب جا كن رءقوب . [۱] ردهدنکلکسکوب نوشرآ یمرکی یسومق
 ندنرزوا یسوبق یرهن یصاع هدنفرط برغو . رانیاق راوع یک تایح بآ"

 یلاع لاج ددع شب قرش كتهعلق . ردیوق باب رول وا روع هلبا مافع

 ندعولطهرهشیناشا هلفلوا عارذ ناسکس یراراوب دهعلق ی هدنرلرزوا تولوا:

 ندنفرط راجن ببح قرش هلرهش هکنوج . رونوقوط شنوک هرکص تعاس کیا
 هحنمک تعاس کیا هلهج ووا .ردراغاط ریایبهنلوا ج ورع هدنعاسییا قحا

 0 . زالوا مولعم هرهش سمش عولط
 مفع ددع ید تاراشو یارسو توسو تالحم امماو یابصوا

 ییهعاق فلکم تیاغ ینارس اشاپ جافتک هدرهش یغاشا الوا . ردراو یرایارس

 جاغتک یربحنز هرکر ب یتح . ردیارس یلریجتزو ریمد یسوق یه ددعتمو
 اتاذ . روروط بولصم هدنرزوا وق الاح . ردنا هراب کیا هلا چیاق اشا

  فیصوت ًاتاذ . ردشماب هدهلزلز نلک هعوقو هدنخ را ۱۲۹۰ وق و [۱]

 1 رذیک شمالاق هد ناه رلحرب نلید ا



 فرش قله زویجوا . رونلوا طبروطبض هلبا مدآ زوبجوا .ردبتموکح
 بهاذم . ردشملوا ناسحا قلایرآ هرلالم هایسهماب زویشب هرک هع . رداضق

 .«یرادرس یرحیکی ۰ یریادختک . یفارشالابیقن « یمالسالا خیش ندهمیرا
 لباخما ۰ ردراو یخدیتارفن هعلقو یرادزد هعلق . ردراو یستحو یان ریش
 للکش حورح هراپ یمرکب ریکو ریغصو یسهناخهبج یرادقم هبا هک هلغلوا
 .-راو یرلب وط

 نا یذرا مداوب هزماابر بانج هک اطنا قشعو مع هعاق لاکشا

 انب راملق مدقو ملذع هاو شمع رلهنس كيب هج یل هديا نیزم هليا مدآ
 كمالسلاهباع سیردا ترضح یسامتربع یاس كلبا كمدا ین اما . ردشلدا

ag)هل نوا  ELLدم هد  

 -. یدوج رهش هرکص . ردنافوطلادعب شیاوب « ردیراغاط مارها نالیاب
 میا رهش ۰ سیلب رهش ۰ شیرع رہش هدنفرط ناساخ هدرمعم ضرا م ك

 رهش ندنآ و هیفونم رهش « نادوس رهش « ناوسا رهش ۰ تاحاولا رهش
 .. ردوب هدیرب ندرلانب مظع یک هدضرا یور هتشيا . ردشلدبا اب هک اطنا

 و صف مع ااو ما نردراو رع یان وک مدح و ا ضزا یاد

 .ندنابداد قاع ۰ ءایهشلابلح ۂنیدم ندبیعقارع ۰ دابا تشهب دادفبندقاع
 کم « طالخا مع یاب -- ردرظان هغاجماق تشد هنساد را لا وک بم

 اا ترضح. رداوا نداونناتسا ییا هک اطنا اما . ردهبنطتطسف هم
 تا دنل» کود شش طع وو رغما حف كرهدیا ا یو

 .شلوا بلقنم هاوه جوا هدتفرط قرش یراراوید هعلق هکردشلوا عقاو

 مظع رهن ات هرغ بناح هدرود یعاشا ییصن كنهعاق . ردتراع ندراغاط
19 

 كنهملقهرزوا باسحوب . ردشلوا عقاو هدرب قلا هجراو هنیرانک یصاع
 .. رد هدزود عقاو هدلبج لیذ یرکید فصن « ردمقاو هدهلاع دیلاقم یصن

 :كنهماق هروک اکو .. ردعدآ كس ترد لمنه - ردلیم ییا نواهلساسحلیم

 کیا نوا هلبا شور هتسها هکردعدآ كسب ترد قرق رادام اراد یسالابو ریز
 هجو. ردعدآ كس یدب قررق یسهعلق لوبناتسا اما - یاببهلوا رود هدتعاس

 رس

4 

2 
۴ 
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 لار تم ی و تا ازت سی هی ناو خم

 ۱ هک اطا- هماش ثدرادکسا
if SEDUDENSIENSDENSDENSIE NEDE خم KEDE REDE NININ RSDENSIENSIE NERIENAENIENAETIRAS 

 هدهسشمک هرزوا یتمراتروق ندراکنرف یەک اطنا هلبارکسع لانمارد تاذوب

 بوعارب یتخح باح ندتیحو ترغو راع بولوا مزونم هدنلا كنجرپ كنرف
 موج ص هدنرېش ی رج کرد هیات نامفصا كن راد م هدنسهس ۵

 ندرصم فسو ن ندلا حالص ناطلس 9 . ردشملدنا نقد دنا بولو

 بودیاحتف یهیقاطناوب و « یعاش یسولبارط ؛ یسدق بولک هلیا رکسع لاثم ابر
 هتل یروغ ناطلس ندنسهنک ارح لا یراهاشداب رصم ات اراتعا ندن |
 هاش نکردبا كنج هلمج لوا ناخ متاس بولاق هدنلا كنبراهاشداپ رصم نکد

 هرکس رفت مسن یلاعت هلا ماب بولوا مزنم الوا هلبسیدادما همجم كنیروع
 یرادقم كيب قرق بودیا زارف ًامزهنم لیعاسا هاش بوسا هنفرط ناخ ماس

  تدوع رفظمو روصنم ناخ ماس بولی رک ندحیلق یرکسع رصم هدیزک
 ود « . ردیحاو لتقكمدا نایک سل یا « هدنندوع.ردشع ا

 «ازغلا تیون هليا هللا مسب » بولآ را رش یاوتف ندیدنفا دمحا هداز اشاپ لاک
 یدلدا لتفهدرایحلبا بوردن وکر ابابا هب یر وغ هدر مودا ف رب د :

 رکسع نمروتک رب بولا اهد تی یاوتف قوجرب ماس ناطلس هحناک یربخ

 قردزوب یهلودلاءالع ناطلس یرادمکح شعم هدنسهالباب ( نسکوک ) هلیا
 ډا رتل ود كن هلودلاءالع . یدریک ندجیلقیتسارسا ناکرت كس قرق زو
 « ! هکتقو لوارضا » بوردنرک هبیروغ یهدرصمینشاب یب یوب ردقش
 بود الوش راقهلبمدآ ك بز وب هرکتردهدش اد جم یناخ ماسید یروع .یدید

 کدلوایروغو ماس كج هدر ییدسا اغوغ هلا كلم تولاح كداودترضح

 هتسهعلق بلح ا رک ان سکرح روند ندهمراو هنیروغ كکج یروغ
 بودیا تف هللا ناما ینسهعلق باحو بوشود هنبقع هاش میاس . یدتیا رارغ
 زوم رک هڪ . یدتیا ماست ییراحاتفم كنیرهش هک اطناوب ید هباشاپ سنوپ
 هفاک بولک هناخ ماس هدنتلا یسهماقباح تیالو "یلاها هلیا یاده نوتلآ كيب

 یعرش "یضاق بولوایسبلاو هک اطنا اشایدم یلقیب .رایداراضرع ییرایاده
 . یدنل وارب رحت یتلاباباحبولوا الم یدنفا لع یعارهداز یرسفکسا یو

 یتلهدوو وو كن و اه صاخ یسلاو بلح بول واهدن مع لا سوت اده ىل



 یسهمنتحایس یلچالوا - 0

 یتیداروسب ؛راعشا (بیغلاب اجر مماک مینمانو ةعسنولوش و ) صن فهک باحتا

 .ردروطسمهدهش رشرسافت هفاک یرلکدتا رارف قرلواهناد زکس .یدهرزوا

 یترلاسلک توریقهدماشو صم ی هح سم تام .ید ا تسر توب ۲۱ |شونافات وب

 ام یدک تورو ر اوا شا نیا ید بار
 یرصمراد . یدلوءبحاص ههردنکسا بودا لتق هلا هلح یر زو نالوا

 یدلیارادرس یر زور هسروما م راد بودا بارخ 0 لاتحب ید

 یتسهنن زخ هللایعو لهاو لتف یهاش بودا مظع كنح هلا هاش رواش ر رو

 واع هدابز اهد تاقرب ینسهعلق هقاطنا هلا لامو هدوا . یدردنوک هشونابقات
 هر ندا دا راح هرکص ندقدلوا لارق هے ی رک را نود
 ره تی نیت ینوا کس لک کا: یوا لاف لقوا

 طاف بوک هاراصا هحبسم تلود هرکص . یدلو تاپ هدنو

 راریقفوب یتنارصن ادتبا بوریدتیا ارجا یوسبع نیا قرلوا لارق یک

 هشت یرالکیه هلج « یدریق ییراطوپ شونایقات هلج بویلیا لوق
 قوخرب هرکوص ندشوناقات اما . یدرداب رلهتشنکا هترارب" « ردشقاب

 ءرصایق لا لرریک هنتسد كولم هج بودیا بارخ یک اطنا راجو
 ا ا و دف فال عن نکا ها ازاضت
 بولک مارک هباحت یکكنوب هاو حارج نب هدیبعوبا «دادقم نب داوسا.دیلو

 نوراه ندرایساع رخآ ۰ رلیدنود هیدکم عقاب یسه هرکص ندمیظع كنج

 ۰ 2 مضعكنج بولک هللا یزاغ رفعج لاطب دیسو رکسع كس زو هرک جوادیشرا

 موح م دیشرلانوراه . یدلیا بصن کاح ینومآمهدازهش بوپلیا حتف كردیا
 دیهشلا نیدلارون یهاشداپ ماش رخا . یدلبا البتسا یهعلق هیرامور هحنلوا

 فو یربز وددفدلوا موحیوا . یدتا حتف یرهش ندراموریرات رضح

 رلکنرف ییرارهشهک اطناو ؛ سولبارط ۰ سدق نکیا یناطاسرصمنیدلا حالص
 ااو رک ما یرتیفراتوب د روف شو کد ناتا وکلا : سا التسا

 ردق هنس هنس ۳۰۵ ند ۲۸۶ دكدالبم بولوا ندنراروطاربعا نیت هلق ود [۱ ]

 . ر:شاوب عوتو هدنرود كنو یہی وا كناخ« هدنقح رنات هرخو شتا مکح
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 هود دن

 تی زره ی

PTO۹ هک اظنا ت هماش ندرادکسا او تم ها تر  

NIE NSE NDE N94 NIE NIE NIE RE NSE NOE N-AEN-OENAEN ENA NAVENIEN-AENAEیوم موم ویو  

 كنقلخ . ردا رطعم ینعامد كناسنا هدنمسوم . ردر وه شم هما یسمور

 یرغو هلوبناتسا بوراتبج یرلناغوص هفوکش هدنرلغادو هاو غاب یرلواک

 . ردکمنا تخورف بوروتوک کری: ید هرارابد
 مان ( جافا اق ) هدنتل | صارقب كردک هیهلق بناج هنی بوقلاق نداروب

 بودیا روم هدیرب مان ( طرغمهرق ) و بوک یلح مان ( رایج رقع ) هدلح
 . دلك ه ی اطنا هدندم تعاس ۴

 ندراتکلع کیسا - هقاطنا ۂعلق دق كم اراد لب و مح رادرھش فاصوا

 ,هقاطنع . هقاطنا « هک اتنا . روللوا هدافا هلبا هحهل ررب هدناسل یه هلغمل وا

 [۱] ۰ ردهقاطناو هک اتنا یروهشم طلغ لصا اما . رارید هکتنع « هیقطنع
 ندح ون نافوط .ردرهش میدق تیاغ .راردآ ۲ |( ناسح ) کوب هدنناسل رل طق

 سیرداترضح بودیا انب رصتخو دیفم «مکح ان (دیروس) یتسملق مدقم 7
 مومسس شتآ یک یناذع نهج ندنرلکدا لوق ییهلا ند یتاخ هدننامز 4

 رایت مالسلاهیلع حون نب تفاب نافوطلادعب . رایدلوا كاله كرەكج باذع هليا |

 لب هرکص بولوا رمشتنم ندنوب یلابعو دالوا . یدلوا نک اس هدنوب بودا
 ( مج راد ) هره ڈوب راخروم ۰ رایدلوا قالە یملا رهق اهد کر لا

 هلکما ناصع هاش یهدنوب هدننامز ناماس ترضح .رارید ( هرصاق راد ) و

 او کم یدال يراد تراس هلرکع قور یمأرو

 قرلوا طلغ ند ( سوخوتبنآ ) ( سون هقات نا ) یتخت سون هیات ندر
 . رایدید ( هقات نآ )

 . یدرار,دیرلرصیف مورهرانوب هدیدق نامز س شوناب دلقالاوحانایب

 یم> . رایدبا كلام به هنیرارهش هرصف « هبنوف « ساویس « مورضرا اریز
 هقاننآ و( هم و ر) یهاکتخت بولوا ندنرارصقمور ید شونهقاتو. ردهرصاق

 نالوارازبب ندنملظ بولوالارق هدنسهتس ٥٥١ كنينابوب ردنکسازخ رات .یدیا

 ولرد ررب ند ( سوخوتی۲ ) نالوا هلتبسن هنمسا كنسيناب هدیسپه دكرلنو [ 1 ] ٠
 . ردرلیش شلدیا لیکفت هلا فیر و
 « رصم » هدنن ال یطبق ( نایسپچ ) « رویپدیا اطخ هدهداروپ یلج اب ال وا [۲] 3
 ةه ردیمسا تكتسهطخ 2 3



 یمهمنتحایس یلچایلوا ۸

 هد لح مان ( كلدک لوک ) بيرق هکوا هلا روع كرها تمحر ناراب « كردکح

 . كدلك هتسهبصق [ نالبب ] ( ناب هرکص زارب . كد
 « ناب » به هرب نالوا شوقو هدنناسل ناکرت - نلب هبصف فاصوا

 ءیربادختک . رداضق ها یللا زو. ردقلادوو ووهدنتلابا بلحیساروت ۰ رارید

 ۰ ییهلاوح هشرزوا یرب یرب یرلوا هلج . ردراو لکو رادربم یرحکی

 ً ردرلهناخ دق راک روتسم هلا قار وطددعزوب ید شلوا عفاوهدرب ییرما

 ندتفاطل كنساوهو بآ ۰ ردردقكم چوا یسلاها . ردیرلوا كرت رومعم

 رایت وب هل ۰ ردراد تیاغیرلوا اما . ردهرزوا ترجیراور كنر كنقلخ

 . ودر تمنغو قلالبا اما ۰ ردرود لهسندلو هضقارز . ردرازب ندرانآ

 ,نوشروقو نیزمو رومعم هدنکوا یسوبق « راو یسابیز عماجرب ینوشروق
 ریمعت جات بولوا بارخ بیرق ید یاخربو . ردراو ید یناخ یلوتروا

 ناو یوزوا رادبآ ۰ ردراو یاکد ردق یللا قرف « یار . ردمیمرتو

 تافل یاوهو ی اغا هدراغاط یهدنسهسک | كرش . ردحود یهک اوف

 بوشآ شوقو ۰ شنیا هنیناح هلق هن بوقلاق نداروب . ردح ودم یراقالبا
 یلزنمپوطرب هدنفرط غاص كران بوک یرابحکب لوب ینی یناب « رارافغ »
 ۱ هڪ ۾ . ردندن رلانب دف ناو رک لالا سا ھر نارا اس هم

 1 E هدنحرات ٩۲۱ ° هرکص یکی رک کند فا وام

 راحاتفم هماشاب نانس یشاوطو شلوا عیطمو ملست هنامررهق وا هدیسارو

 ۱ هل ردای 1 9 ناو سلب اشا م . ردشملیا ملست

 رب. سم 2 هدنرزوا ریابرب هعلق . یدسا رومأم رک هنسارح ( یقباد حص ۱

 بلح. ردلکد م ولعم ییدتسا هطاحا خدا ردقهب . ردشر كحوحوت لكشلا

 + یریادختک. ردراویمارقوهبحان. رداضققل ها یللا زو. ردتموکحهدنتلاب

 زو قحن | هدهعلق نورد . ردراو یئارفو یرادزد هعلق « یرادرس یرحک

 ,یرصتخح قاوساو یماجو ناخوعماج ررب ۰ ردراو یرلهناخ تار ردق یللا

 نالوا هدنرلغاد . رد قازوا ندلو ارز . ردلکد نم ردق لوا . ردراو

 هشاشمو لئس صارقب بودیا نیز یتوماهو تشد یسمور كشمو لبنس



 نوردتکیا فا ندرادکسا £۷

KDE DDE ورک( NDE ورک )یو( KDE KDE SIE یک KIDDIES DE: 

 زوم ییا هننامل هنسره .ردهلکسارب لها یهاش ندمزاول مزلاو برق لزنم
 یسهعلق .راراتاب قرهلوا تخادنارکل بوک یرانویلاقلسمو كنرف "یتشک هراپ

 .رلردک بودا تفلاخو دانع هدهمریو لوصوک كنرف هلفلوا بارخ یرا

 هلس دانع هدهمرو هلورهوک ید یرانوللاق ناصروقو یصاع ل
 ها كوب شب ردنیونالاح . رانعهدیا تفلاخم لکد نکم یرلعطم هدرلهمشا"
 یونس ندنسارق .رداضق قلها یللا زوو .ردیتناما لوم وک هلبا مارا

 ,هق هرف هرق نکل .ددراو یال فطلالعا .رولوا لصاح هک شد

 هدقازوا یلزنم بوطرب . رازامانا بورک رلنوبلاق هناوارق « نوبلاق « نرو

 قوح یعوق هلنلوا قبحا یفرط یطاب اما . ردقاناب راتوط رتمد العا « راداتاب

 زو کیا هدنفرط برض كناجلوب . ردقاتاب فیطل رولیطاب هلیتوق ریمد هن رولک
 فظل » . ردراو يور( سرد | ) كتسهریزج سیرف هدقازوا لیمشقلا

 یقحاما رارومد« رونوروک یراغاد یراقكنسهریزح سرو هداوه لدتعمو

  Eن « عماح ندندل وا ات مورو كب و دت وردک ساو د

 ا ضع . ردقوج زی راهم اما . ردقو راش یک رازاب ء ونشراح

 درب یرهناحم بوک ندنرلکدلکهدبا تکم هدراهناخم هداتش تقو ل
 رولبربتک ندن ( یراکم نارعراک) هلا رلکشا ندقازوا ییوص اما . ردناخ .

 " رارانوفهسراکس نابراکوب ناکدنوروهدننآ ندنفیداوارب يمرر نور .

 لصا . راو یراسولوصنوق یی یرلاکو زویلاب كلارق ید هدنوردنکسا
 كنسلاوحو باح نوردنکسا . رلوروتوا هدنناخ زویلاب هدلح یرازوللاب

 لا ردراویرلن زخم میظع نر کو رهرک ولا یتا

ld e . راردبا ارشو عیددنآ 

 لدلك افص » رانویلاق هراپ یتا یعرکی ناتا هدایرد نکردیا روبع ندلحوب « .

 ۰ ردقلقاطابو یل زا یهروح ترد كورد یدلاق

 ۲ ۱ ی باح هره DE 9 اب راک هلا نابراک بوقلاق ندارو

 . شارخناح یالب كيب زوی یب مان ( زمکسهغراق ) ءلردک ها اابءوک هاک « ارح

 ن 1 «دنادودو شتآ یک ازگکرایدتبا اما بوط روق وا
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 هدد) رصتخحو دفم بودک هدام هلق هنس رە یرلارو .ردوریشمرب مارا

 هدندارو ۰ ردراو یراشیورد یشاتکب اقرب . كرد ین (یسهکت ناطلس

 قرش كلصاسب رهنوب , كدک یتسیرپوک كنبرهن ( نسرهم ) كرد ههل
 هل وب كرەك ندنلآ یر وکو بولوا حج ندالباب یدررگذب ی واج

 هلع وب .ردیا نایرج هليا ناینط هدرا ماا . رواوا بصنم هدیفس رحم برق
 رب ندایرد هدنک اخ یالو باح هعلقوب . ردراو یسهعلق ( زکرم) بیرق
 ادار لوک لبا ندشاط, میرم یلکش هد کتا یل لیج دلم قوا
 تعاطا یسلاها نکردک هرصم ناخ ماس هدنحرات ٩۲۱ . ردیسانب رارصق

 یرحکیاما.ردراو قارش و رادرسو .ردقحلمتانصاسالاع.ردراشمرتسوک

 عماحرب هدنجا هعاق .ردقوج یسهگابو غاب . ردقوب یر ادختکو یرادرمس
 1 هفولع ندا رادرتفد بلح یاره .ردراو یر هناخ تارفت ها

 .راربل ۲
 لر ل اود لاق )دارد نل هک وح ندکدک هدیهعلقوب

 (موج) كباح . ردلکد كيسک | یرایمارح زدنوک «هجک «هلابذوعن .ردراو
 وت ندو .ردیلاءارواط لطابتحا تیاغ.ردمهاکرارق كنرابمارح تیر

 هرکوص ندکدادک ید تعاس ق کیا بودبارذک ید یلحم مان (یاج یحا)

 . كدلک هنسهعلق راو

 ۲ نالوا یک روکا ى كاا ى نور دنا ةه فاضوا

 بودبا بارخ یموق نابرع یرلاروب هرکوص .ردرلشعد ( نوردنکسا )
 ا شلوا بارخ هت .یدشا اا ید دو یا یا ) هن هرکوصت 8

 نالملس ندنیداوا یارود كنرف «یغانب رایمارح بولوا .دودسم جاهجرخم 3
 ترشابم کا اننیتم هماقرب هداروب اشاب حوصن ظعاریزو هدننامز ناخدما

 التسا قازف ی هملق نون کاک رکد هرف ندا وارسم اا بود ۴
 حوصت ناخ دحا نوحیکیدمتا مالعا هناغ دمجحا ناطلس اشاب حوصن ینکیدلیا ۳

 لا تمه هحاهس .ردشاوا مامان یسهعلق نقردنکتاو بوریدتا لتق یاشاپ

 يا هبلح ارز . یدا لهساما قلوا ردت رهشرب تولوا رومعم هلناناهنع
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 . ر یراترضح راح بح . زالوا نوعاط اللصا هد ( البا لففر سس

 ..یسدنک . ردشعا توعد هسد تلخ بولوا نک انس داناو رلهعفد قوح

 ««6 یسالباب هنت كوک) و . زالوا ابو الصا هدالبایوت هلستاکرب یساعد . ردئوعم

 .لاتخ ) و . زامروا رکلوا یاو چیه هدنو . ردالبایرب مع « الاب تیاغ

 . رولوا تسردنت تاغ قلخ . زالوا همتسا الصا هدنوب ( یسالبا ج اغا

 . تارشح ی هز یر غو برق ء « نابج « نالساءاعقوالصا هد ( الباب یلفدنف ) و

 :اریز . زاملوب یمارحو زسرخ زکره هدنوب ( یسالباب ینافاوش ) و . زاملوب
 . ردنوفدمهداروب ( ناطلس ینافلوش )ندنرلهفیاخ كني راترضح یدادغب دینج
 ۰ ردبرحم «یلاق هوروق یا هسنازوا لا هاش ینداعوق هسمکر اک

 . درف رب . ردهراکسشا هدتحم نادیم یعاتم كسکیه ۰ ردقو قیرطلا عاعق

 ران الوانیکسمو ما زج ( یسالبا نحس ) . رداکد رداق کما دب عضو هدب رفآ

 ندنتصاخ كنراوص نالوا یک تابح بآ هدا یا یلاعت كا صا #

 ..رولوبناجو تایح بولوا انآ ضایب ردیدوج و كنِکسموا بولوا تسردنت
 . یراقدلوا نک اسبولک ندسلبان هلبسهدلاو كمالسلاهیلع یسعترضح هدالبابوت "

 یرلترضح افصنوعمش یسهفیلخ یسع ترضحو . ردهاکتراز كراس لحجم "

 - هت رابز ما یینع ترضح هدالیاو كردا تحاس ندنرهش اسنم لرصم

 ..ندنآشونا ندنلالز با نوعتفیدلوا ربمتس هاکرظن . ردراو یماقم . رز

 - مدالبانوب هدنراخشرات هدرلکترف . ردتانهلبا راو . رولو هزات تاک راتکیم
 . قر+ وفوا یشدلوا یرلهلع تاماقم كنافشص نوعمشو یسع ترضح

 بسک كردیا تراز بولک هرلالباوب هليا یفو محو ریفغ,ج ندنوردنکسا
 . ردرلالباب ریسلابجاو ءا تربع لصاطا .راردیا اوه

 تالوک ام ركع هلح بویلبا ثکم ۳۲ کیا هدنرش صایو

 قرهلاح راتحرربفن ندنآ بولبریو ندر ینقو اشاب دم یراتابورمشهو

 یااوقوصرب عنصمیلزوکت رد هدلح قجهراوهنناج هلق ندصایب .كدتباتکرح
 ترضح کت ) هدنناجغاص ندارد بلبیرق اک ۱ .ردراو یسیرپ وک اشاپ دم
 .لهاهاکرظن ندتم یسارقف نیز «رومعم .راو ( ینالبملا رداقلادبع خش
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 ٠ د هکر روسو نم الع وا ناما نما هایرابعا كرازو نکیا هدنلاط
 .ردنربش یشنوروک هلرهش ۰ ردراو یناتسلنسو ناتسلک « ۍسهګابو غاپ.

 . ردراو یسهناخ ردق یللا زویزکس شاوتروا هللا نیسجو ج رکو قاریوط
 ناف ام روس بولو مو فاعم ندهیفرع فیلاکتو شراوع یسیلاها
 ناصروق : رونلوا رعت قلادختکیتلا نوا هطیارو طیاوض .ردشلدبا رب رج

 رهشوب لالا راها كشلبا رب هلویو هرهش ینارشح یرلیمارح غاطو-
 هترالو سارق و نال ندهلق ۰ هنعالوق تروق ند رغ یرازابهش كنقلخب

 جاج هدنورو هدنیا بودیا راکش یرلیمارح هتبلا كرهدیا موجم حالسرپ
 تیاهنو رداہو میحش تباغ . رارریدتیا روم یرحو رب راجو نیملسم
 .ردرامدآ عییطمتیاف هنب هروکهنیراتءاحشو . ردرارورتهرورسو اتفهدهجراد
 مولعم . ردهبواز یرارکید . روتقوا هبطخ هدنعماج اشاپ دم هداس هدرهش

 یشر یه هدنراناکد . ردناکد زوحوا . ردیراهبواز هلکسا و لیلخ یرانالوا

 . ردقوب تيان هتسهجابو غاب بولوا یماحرب یسومق ددع ید . رونلوپ
 هدزوم هکردراو یسویقرب قوغس تیاغنوصفورعم هلکمد«یسویق افا ناجم».
 ندای لحاس ربع . ردع اتم 6 ۱ به قلخ رج یک سراج
 یتارکیدو . رولوا فظل تاغ یشق یآ یل آ اما . ردهجیلقن,زارب یساوه
 یالپصاب راکو رافص . نابعاو فارتثا هحنلوا زوم قلخ هح هذبآ
 ندرلب عو ناکرت نالواهدرافرطوا هکردغالبابر لوسردقوا . رلردک هنغالبای.

 یکلوا ین قوریوق هلبرانوبق كب زو هډ نوا مدا كس زون هرک کیا.
 توارطو اوه بک هدالبابوت یآ 3 قرهالشاب ندهشوغود یزیدلس

 نوبعر رو ناشنندنابح پآ هجرلکس . رارولوا یحاص شود لود بودب)۰
 تد ت ر سما دا ی
 . ردراو یرامدآ دان شیورد لوس بحاص « دحوم « نمم « یلصم-
 ۱ « را « یوزواو کما هقفوب هشاول رشپ هدنسالبا « کما صاخو ضام
 هرایدوب ؛ رولوا موزوارب بيرق هب یعیاق هدنرلالباب ۰ ردحودم یگشوروط و

 دوو رو هضاج o هدنر یه هکردراو یعالباب ددع یدب . ردص وصخ
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 ۲۳ ساب - هماش ندزادکسا

 نان ندنانج غاب یعرح « ردقابآ ناسکس اضعو الر رای

 یعرح . ردرثک یتعاجندشیداوا یماخ نطالسو لزوک دلا دارهش . ررو

 تسدناهدنفارطا رادام اياد ,ندراو یش ضوح ر مدنس#روا هاو

 دی دج هداروب . ودیا نارخ یورو شا ليات هکر دراو یراقولصوم

 .ردشملواهتسارا هلبررلج اغآ منوروطنوک انوک یفارطاكضوحوب .رونلواءوضو

 ةحشار كنرلفوکش جشوروطو نويل « ندنساوهو هیاس شوخ كنسيربره
 نا یکه هدکدننا بک  قلوشوخ اد كبمرک تعاخ یک

 هب هلق یر . راو یسوف يا كنعماح . راردنا نانم بر تدا ندلدو

 . عماجو ۰ ردرظان هنجاغا تود روک ذم وق لوص . ردیسوق مرح نوت

 جوتیلکشم نالواهدنو .ردرونرپ هقرب رول ردنا رو .ردینارون تباغ یجما
 . ردقوب هدرب رب راماحراکهدرخ و والت فج راقاق یراکفدص هرزوا رانزور

 یسیسرک .رولوا رون ردنارون یجاكماج هثدروایوتریو هل دكرونم سمش
 شقنم مشی ربا راهزبوآ بولصم ,نادغارچ «نادعمش .ردعنصم یلفنذومو
 .هسردم « دحسم « ترا « ناخ « هعلق مالک هصالخ . ردربلد كي رهحلاخ

 ٠ تاریخ ۰ ردروتسم هلنوکلینصاصرو انب ریکراکیسهلج ما . رازاب « یشزاج
 تمینغوا . ردیساس كناشاب دم وللوقوص دیهش "یزاغ یسهلج كناتسحو

 فراصم هسک.ثس ید هایضرع تالو "یلاها اناس یرظان لک ر ۰
 كرهروک زا بولآ هتیمها رظن الصا نون ريزو هجوق هدهسیا شمرتموگ

 . ,یدیاربیدت وطسرا ریزورب لیدع هب کمر رفعج هجردوب . ردشقاب یزفد
 قلمظعاردص هنس قرف بولوا یمظعا رزو كراناخ دارو میاسو ناملس

 هدنراتانسح و تاریخ عیجبولوا مظعمرادرسهرک هج و لوزعم هرکه «شمتا
 زاقرو هدنلو هنردا هدنلبا موز . رووا توالت هبطخ نم زوحوا

 نفاق ال وا یے تا رار یس (
 .قوج . هلع هللا ةحر . راردیوتسم هاش رط قلقاحوا رلهداز نا مارا
 . ندنسه كنمراتاربخ اما . ردزمشما لوانت ماعط هدنراترامعو تاریخ رلءرک

 دنبرد هوا یارو ۰ ردیرهش ( سايب صااب نالوا جاج رم « و یزلا



 ۱ یتهماججاس یلالوا ۲
NIE SDE NED XIEیک )کیک )شک ( >( SDEنوک )یوک  NIEکوک )کیک )بوک یک ( DEDE RIE RIE NIE 

 الح .رار د «وف یمد» هلو ندنراقدلوا نیما نیت غټ كرد اشنا

 ا نیرو اف ا ا روا اف یاب . ردهاظ يات نالا
 كل رط عاطق یرلیمارح دروک ( موج ) هداروب هلب یدمش . ردشملاق

 - هنس(هعاق سام ) رومعلاب ىل یل ەرطاخموب .راراقبحهرلغاطقراق را راکش بودا

 هراداهلمدا زوبجوا ۰ ردفاقوا كنآ هکرداشاب دم یللوقوص یسناب . كدلک
 اا نوا یسهیحان . رداضق فیرش قله یللا زو ۰ ردفقو میظع رونلوا

 رهش * یان رہش < یر ,ادختک یرادرس یرحک.. رولوإ دع قلەخ

 .یرادزد هعلق . ردقوب ی انو یتفم بولوا ینیما لرک « یستح . یسشاب وص
 . ردراو ینارفن هعلق ددع شعو

 . ردانعر ةعلقرب انب نکنس لکشلا عب ص هدایرد بل س سای هعلق لاکشا

 ا یوط ددع نوا E ريغ ص هدهلفهو یرلهلف ناتم ددع اک

 .یدهلکسا كىلح یسارو .روروف ینامت بولوا رلیوط زع لاب هدنمیظعجرب رب

 حاد ردعدآ هسمرک زو 9 رادام | یاد هعلق . روک ف هلخا وا

 .یراویدكنهعاق . ردراو هناخردق زوبج واروتسم هلا ج زک و قارپوط هدهعاق

 ناق رشک رظان هقرش . ردمکحتسم تباغ یسورابو ج رب بولوا تاق کیا
 .ناتم یسهق هلکسا ۰ ردراو یرسج جاغا هرژوا قدنخو یسوق لوق ںیمڈ

 . راردا قلناهکت زودنوک هک ین ارفن هعلق هدنرزوا تولوا هلق رب رودمو

 فرم ما ناول عطا تی هدف دق وید ناز یخ و رک ارز
 EEN . رردک یو ست . ردلکدرومعم ردقوا یدمش

 ها . ردنام الغا نما ندراکزور زکس . رلداتاب بولوا تخادنا رکل

 دنکوا یسوق هسلق . ردراو یسهمکح رب حرفم هدنفرط لوص كقدنخ

 هکردراو یمیظع ناخرب یکهعلق یلوق ریمدو ؛ راویجاغا تودرب كوس

 ا . ودرظان رق یسوق نا ۰ ردشلدما اس هدنگرات یک
 رب یهفایضلاراد « یلەرح عساو «یلکلهوءدو روخآ یلهطوا مرح ددعتمو
 ههدلوتتاتسا هکردراو عماجرب بیرضو عنصم بیرق هناخ وب . رددننم ییناخ

 .یربنمو بارح . ردلنام هنعماج اشاپ ميهاربا ی هدناخاد یسوبق یرواس
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DDE NDE NIE NDE و( NAE NAE NSE NSE NIE N VEN OEY rE [۳ NERE RIE 

 ردقلوا بودبا موم هسوماج .یدیروب حالسرپ رکسع بولاقهدنجما نامږوا)
 یصحالو دعیال بولوا یک ینربک یرادوجو كراسوماج هکر لشمروا قارنم
 بولوا یربخ هاب ترا ور الصا هدلاح ییدسا تلاصا ید ران وشروق

 هقفب ندنهاشداب ین اغع هسوماح ردقو ۰ رلیداوا ناهن لرم هرلغاط هح

 باح هنب ردنا روع ی رهن "هطناح بوقلاق ندناخوب . ردلکد كلام اک

 . كدلک هني رهش [۱] (هناد | ) كردک تعاس (۷) هه
 ما : یساب كلنا نیت وا طفات ود عار ب هاا :هعلق قاع

 انب نتکنس ةعلق كچوکرب هدنرانک ناحیس رهن نکيا ماماديشر نم نینمولا
 یکیدتا حتف كناخ دمت ناطلس جتفلا وبا . رارید ( اهراد ) هنسا . ردنا

 "الصفم هددلج ی هنس زمکیدتنا تعزع هفرش حح ادرف ادرف یفاصواو
 ناحیسرهن بوقلاق نوک ینجوا . قدلاق نوک کیا هدارو . كدسا ریرح

 كردک ههل بناج هنب بوک یمیظع رسج زوک یتا نوا یهدنرزوا
 [۲۷]رلیلابناسا هوکوص .ردیسانب روصتلارقمج وبا . كدلک ( هتسهماق سیسم)
 طقف . یدیاراو ینهناخراک هقوج ددع كس . یدلوا رهش كوس بوک هنیلا

 بودا حتف یلو دیزاب نوا قملیق ناماو نما ییاروب هلغلوا هدجا هاد
 نالوا هدایرد ب )!بولک هل راک رایلابناسا هرکوص .یدوق مظع رکسع هنسهعلق

 كردبا دابرب ید ینسهعاق سیسموب . رایدتیا باسو بارخ ییرهعلق یاعع
 ندارو . ردشلدا کد ردو را ف ردراشقار

 لوص یسهملق ناراهاش . كد یاب قالا بودیک هلق بناج قرەقلاق
 ههلقبناج . یدروشروک هدنرزوا اق رب نیلا هدلو شعم کهدزهرط

 ارا کم مدنساضف دک هلزام (یغالوق تروق ) داردکتعاس( 8 ٩۲

 رار ندو و E “و فوح یسارو . كدلك هل مان وق ںیمد

 وق ریءد رب هنسهب روا رس روس رب ردق هسرانک برد ات ندلح و هدن طع

 هردشادبالیوحت هب ( هنطا )نوچ عنم یساتلا هب (هنردا )كنمسا ( هنادآ ) [۱ ] :

 .یدارولوا حس مش زام لاق سابتلا مه یدنولوا لوح هب ( هذا ) نالوا یس رع دق ےس

 . قجهلوا رایاکیدنو [۲]



 هدنتلاا یرهش هنطآ الاح . ردشلوا ناماو نما جاش هار نوحیکیدتا حتف

 هدنحما هعاق ۰ ردهعلقرب یئارفو رادزد « ىلەناخەىج « ر ومعم هدنساشفن وصق

 ` قلخ ا ردوو یراد مم یرحک < وار اه نکل . ردراو یرلهناخ

 صار هدهمقیح هبهعاق . ضعهدبا ترا رحم هر همقبح هن هعلق مدآ یھ .! ردرل جاق

 كحتفلاو اقا . ردقو تمالع رب ندماخوناخ « رازاب « یشراح ۰ ردریسع

 كسزوب یراباج هدرپ یدبو یراهتو هرد بوقلاقندلحوب . ردراویعماح رب

 هن ( یناخ هطناج ) هدتعاس )٩( هدهلق بناج بودیا رذک هليا انعو خر
 ناطلس یحتاف دادغب هدنخرات ۱۰2۷ بولوا هدنرانک یره هطناح . قدراو

 هدر ناما ف تاغاما . ردشملبا ندفرط اشاب ا مارب ندنرلریزو ناخ دا

 هعاق . روتسم هللا بارت « راو یلطصا ۰ یلمرحو قاحوا شعو مظع بولوا
 دیک الصا هدزام مان مظع رهن ندنا نایرج ندنید . ردناخ رب رومعم لاث»

 هللا تا هدنربغ كرام . رونلوا روع للا رااح نحو نامزوا . نعریو

 هطناح وب و ناعبن را ا ریو : اقا نوو تا لس هل

 ا را يرل راقآ هرم سا نوا نار نی

 ا روهشم را ا یمدرلارفیهدفارظا كناخ : رولوا بصنم هزكد
 ناشک بوط ددع كسب قرق هرزوا نوناق كنهاشداپ یلن اع هدراغاط وب
 د رب یدک .رواس ا اکو تاچ یدمخ اما : دراو یراسوماخ
 ردا وما ر ک ہیرا ا یر یه لاا: لاغناد ر:یدنک

 . راردملسموقاعم یرلیلاهاكدلب هراب ید نوجا یرلتسارحو طفح كران ود

 هرقس بودبا دیص هلران اقو « هلراقازوط « هلرادنک یکیب هج هدرفس نیح
 - روللوبقوج كب هدنالق هدراغاطوب . راربریدکج رازوط زیب لاب كرهروتک

 یرلنالق یرلغوب هلیصوصخ « راسوماح هدکدلک نالبق هنیدیص سوماج
 ۳ هرلغاطو .راردا اله هرهبمرو ناما نإ لوا تولا ههتروا

 راغاطو نودا مظع یالآ ہلا اشا یضل ص یتح .٠ رک یو

 یادم هان راهم سودا اد يدب کوک ای
 رالوواط ۰ ردشملا راموراتیرکسع لاحرد هح دبا موم هرزوا یالآ بود

 ن



 یسهعلقتالرک - هماش ندرادکسا ۳۹
 )ورک )دوو  NIE NSE NDE NDE NICSE)یک  KDE NDE XIE KDE NIE KDE N94ووک

 راس كن رغ نیر ن ر

Re-سشم سس: شور ها : 
  یرلمانو یضاق « یرادودح كنرب ره هک راراقیح هغالباب یسااها کفلس

 .ردراو یراءاح وناخ « یرارازایو وشراج «یراوا البایو عماج « یراک اچ
 . ردرومشم هدرا قح نووق ندنوف كم زوب هرک شم ناقبح هالا

 . ردقوب هدرایدرب یغابدرتو یغنامق تروغوب « یرازارک الباب راوص یهدنو
 نک کد اوتیسم هلن یعوق ماحو ندنسهتخ ماح ایارس یرازاب و شوا

 جوا هناوا تاذ تعط تات ر نمدقا ایپ یھ رر
 هیرلببط عاوز كراتواو هفوکش نوک انوک بودیا افصو قوذ هدارو نوک

 ردق بوک ندا لوانت لیفرتو هنو هل رانا ییلوا طعم نم

 ید « نوف كيبجوا لک نیا ااو هباشاب . رابدلوا یحاص نیراق

 یههدو هرد اا شوقو ههلق بناح هن A یدلک اباده تا

 . كدلکهن ( یعاح ناخ هتفح ) نیو یرلرب ناتسلکنح تعصو دادم

 رکراک .ردراو یماح هرحاهردر هدلمو . ردناخ ددع يا رصتخو دّیقم

 ندنشدل وا هرزوالادتعاددتنوخسی وص بولوا یللوتروا هلاهفر .رصتخ اس "

 یاخ هتفج . رلرولوب ینادواح تایح بومیج هدهحیاباو یتاخ الباب عیح
 . قدراو هنلزنم ( یناخ ناطلس ) هدتعاس (۷) بودا روبع یهجیاءاوب و

 قاخهطا 2 | ۰ ردهدررپ نامای اما . ردهاکلزنمر رصتخحو دضم هدو

 انو نیرو قرار یک ت احیا ار ا

 م 2 دلک هنسهعلق (یاوک) توشا و یتسوا شوفو یه « یهرد هلق

 ۱ . ادا کم هدنفرط یغاشآ
 ٠ قك هنامنآ .جوا هدزفرط غاص هملقوب ج كلوک ٌةماق فاصوا

 .كندلاحالتص فسوت د رصم . ردالاب ةعلقرب هرزوا اق ناب

 اشنا هدنلکش ثلوکو هتلع رودم یهعلقو یرلاغوا ناضمر ندفوخ

 متفلاوبا هدنخم رات ۸۷۳ ء رارید « یسملق كلوک» هدسان ةنسلا ندنرلکدتا

 ....ندنرالابودیا مزینم ینسایقشا قاسراو كنبرااغوا نامهرق ناخ دم ناطاس



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳۸
 جامع USE یوم مصر هو هوم مهم موج موم موم موم موص مصمصحصع)مج

 «یسه وازرب هدنح .ردعماحر ن ریش ییهشود ص ص ی رح «ییهرانمو ىلەق

 م ردیسهعلق ا کو ناخو ابوک . ردراو یلاخرب كحوس يتاخر فطل

 لا تا هل واط زوحوا «کلەود «ینل هطوا مرحهقش) ۰ ردقاح وا س زو

 .یماعطالاراد ترامعری و یرالکرب ؛ضوحریالوس هدنسهروایعرح«یروخآ

 ءع یسایروح یادش ساطرشهلبا ینسرفاب رز هننشاب قاحوا ماشفاره . راو

 تمعن . ریابر و ےہ ابروط رر هنشاب تا یهو یعور عمش رر كك | رشب

 ران وب ۰ رد راو یراناکد ردو زوح وا . ردناریخر نتم ینو لودم

  ردیفقو اشاب دم بولوا روتسم هلنوشروق یسه ابا رسو رک راک یسه

 کی هی یوا روی دامان یا درک وا ناراحت

 ءردراو ی هدر سه . هباع هلا ةر ردنوفدم هداعاهح هناا رب هدننچ

 یراناخ ی هدنونحو برغ كماش یرظن كتتارخ قالو ولواو اما
 ردقو ناه هدلاح یبدلوا اتسم

 ااا هطا كدلک هتسالباب ولغوا ناضمر هدتعاس ید هلک رح نداروب
 يراه لتا بولوا رلالباب ردقشُع هدا كلم .ردقالباررب میظع ا دک

 یرغآ هدرف ناور ؛یسالبا لوک ان |S كيو خرا : ردرانوش

 رهش « یمالبا ناحبس هدب رق ناو « یسالبا كرو هدنب رق ناو « یسالبا

 هدنب رق نیدرام ۰ یسالبا یدوج هدنب رق لصوم « یمالاب رب رح هدروز

 شکوک هدنبرف هب رصف < یسالیا غاطءرف هدنبرق رکب راید < یسالباب راحنس

 ناطلس هدنسهسک | اسینعم «یسالباب هریت « قالباب زوب هدیکرب « یسالبا
 .بونس « یسالباب یومطسق ۰ یسالباب یعاط شیشک هدهسورپ < یسالباب

 ر « یمالباب وقامع هدیلبا مور ...۰ البا قوجرب یک وب ابهد یسالیا

 < یسالباب زرس « یسالباب ( طویسد) طوب تسد" هدنفاب « یمالباب ( ولید )
 قولیآ «یمالیاب هنرپیچ هدکسره « یسالیاب كنم . یمالباب شوتیو هدفوص
 یسالبا قانازق ۰ یمالبا زور و یسالبا ناسە ۋەن « یمالبات

 اشاع یسه 2 . ردراو رلالباب هڪ یک كنو اهدو یسالاب هقبش

 ولغوا ناضمر كنهنطا هایسالباب کلم ثامورضرا طقف ؛ مدزک . مدیا

Sea 
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 ۳۷ قالعف و وا  هباقب ند راد ۲ ۱

RAK RN,سا ی )ی  NSD KDE NDE NIK DE P-L925 )یک )یک ) یک )یک )< )یک )یک یک )یک )یک باک ( 

 نیارو مکح رایدرو ددم نطالس هلج نسینقو بورو
 تداعس باب هتسوا حوتفم 9 تدالو لوا هدنامزو اصوصخ

 [۱] تاع ناظام ناهج ءاي ناک ناخ نا 0
 یانو ناسهکن. نالوا ادخ قاندا ردیولوا یدمش كنآ

 اق هقدلوا ضرا هلا تاومس ماد هلوا رفظم _ هلتداعس

eا  eلئم یار هتل كأ لا  
 دان فقو هلو وا نوحکنا 19 مکح هاو تورو

 شاه راد راد نا ارا ل هاشد اب سالج

 رفظمو روضنمو تح تداعس روسشک تفه رابرهش نیرخ "
 هداشک ماد هلوا " هلتداعس - هدامسلا راد , .ظعا ىا
 رک (٣ ک | ا یس نع تقف لد

 هداعد ماد هلا ربخ راک هدافص یبایاعر كفقو هلوا
 مدآ نالوا ارم چسیهو شفاف لسم 2 ندا

 ناتو دم بشو زور رلردا یاعد هلا بل روضح

 ی تانا لیک عا ی د
 e تک ۰

 هک افا دای یا کیوخآ ردزآ هلو صوت ردفا یری یکاا

  یدا رهشنادابآ و رومعم یرهش یلکرا ینعب (هلءةرخ) ون هرک وص ندنرهش

 و هدکدندبا كللا راد رد رومعم قوجلس نیدلا ءالع یهینوق هرکوح
 . یدلک للخ هشرومعم ثانلکرا۲

 (قالشقولوا) هدتعاسزوقط لردک هبهلق بناح هنس ندنسلکرا نامهرق
 | اشاد هحوق,دنعاحنس مدکسنكنتاا نامرق هبصقو تا لزتم هدنسهصقا ۱

 یونسهتسیضاق . ااف تفرش كل یللا زو اکا تلو

 ِ ىلەچتابو غاب یرلوآ روراو یرادرس یر ادختک .رولوا لسا هک

 ۳ ردصماح اش اب دم هجوف اج روهشم ا . ردروتسم هلفاروط تولو۲

 هرم راز سوت نا ناع نم نا طاسپ ۱ 1



۳۹ 

 ۲۰۵۲۰۹ )9696 ) ویو

 یدقآ هاحرب بوراو وص داوز

 (هور)نوجاک |یدانیدءرجارصعوب
 هنیوا هسکج یوص (دور) وب

 ناقهد لها ناتسو وغاب ر راو وص

 ردو وج ثعاب هففو هشیدم
 (لقرخ) ا كتا
 داز كلمرب  ندیرصیق كولم
 هایدآ ریال قد رک

 رومشم یدمشیدآ یدلوا:(یلکرا)

 رات "تآ وو حدم هڪ

 یلوص قرح لارا زوبحوا هک

 نوح ءام لاش قرح راقا

 ىزا سادا هشوک نه روزا

 تنج غاب ناص نیش و ی کلا

 یازمر كن هسراو هدر ك

 یاو عاب نالوا f رده

 یراج ءاموش لیق ریس ردشوخ هن
 قوی اطخ مهسید مرا غاب اکا

ys 
 یانجو ن یا حدم ەچ

 دومرآ و و اتش رتس

 قوحلس لا یتیفتو بورو

 سارحفقو لوا یدباشلوا فلت

 نامهرق ريم هنب هرکوص بولک
 ءاش میلس همیلقا وب یلاو بولوا
 ینارق بحاص اک | یمکح بورو

 یمءهمانتحایس یلچایلوا
 RANE )یک ۳۱و96 ۳۰ ROE ۱۰۹۵ (۹ (۰۱۵۰۰۵ NIE )یک او

 .یدکج یوص به نولوا ذفنم هک

 .دوجوم هدنآ یداوا راوص دئاوز
 هياس ىدا رورو اب رد بولوا

 یار یقولحم م هدنعفن رولوا

 ناسنا رولوب تهافر

 ردوحو « ردو هفلوا فقو باس

 لمکم یدبا رولوا كعد قرح
 داتسا « لماک یدیا هدنملع مکح
 هلا یدادو لدعوا رومشم تولوا

 رورسم یدلوا راشلبا تراز

 شاداب هلدعتص ۹9

 وص هجو شما مسقت بج

 نو هک ا هرارح رک

 .یرارف للب رولوا رلاک بوس
 تک اا رالف روو تاح

 .نایسآ

 ,ناوبحو

 ناسا

 هح هدنتسوا رتود
 ,نیحایر ولرد هللا /راهزا رده

 را غ النصا زاموف .هدرلک

 قو افص ولکد
 .امروخ دشنام یسوادرز رولوا

 لات E ۱ هدفرط ر ردقو هک

 ,قولخم هلح یدا شملس یلاحو
 ساع لآ یدشملا ررقم

 نامرف یدشعا بولبا ققحم

 3 هدسنعاب مرا

 هللا لوا هدنتسح هلق نماقم

 2 دنا وا یدتا ررقم



 یلکرا - هماش ندرادکسا

 ناتسوبو غاب هلوا لصاح ندنس هک
 راعاو راحشا ۸ نوسد ی

 نالا شوخ غرم هیلیا دابرف هک
E. ۱یراز هزبس هسل وا یا یر  

 نابرج هلا هدبوقج هل یامز

 دایرف هليا هدلک ماکنه بوق
 رامدوا یدلوا یرلمد تلصو 5

 اع هات بوزاب ها واسو

 ها ر ها را نا
 هم ور نوتکم راو نوح یدرتکا ۳

 راولوا بولوا عج هنشاب راک
 حا رو ۸ هراو » زاید

 یراکه لج بولوا عج هدنآ مک "
 تعاج هدنا ةلرهردا راع 1

 همان یدشمر و بوزاب مک ها

 ینا یدهلکید ید وص رای
 یراق رز یدوقوا ابا

 يه یدتا هره یهمان بوک

 یمالک لوا میظعت هیعا ےک

 هدنا یدلوا تراشا ولرد هک
 سصهاط یدل وا ER هڪ مداه 0

 یدوروب بوقآ هن وص ندنآ سو
 یبقآ راز. نوک هوندا

 یساووا (هلیفرخ) وا سید

 رومعمیدتبا سکه یدراو هتیری

 یداح ءام نالوا داز ا

۳ ۵ 

 ناسنا هدا رلافص نی بوس

USراهزا هدنس هتي  

 ناغر عاونا بوندیا هاکرارق
 یرارف هالاق هسروک مک یآ

 ناریح هلوا رانیلیا ریس بوروک
 داتسا هاددش للب ثكسهلوا

 « رامتس هله ردک تلصو رولک

 فالس وخ رادو ید

 هباوج یدک .لوا ینوتکم تولا
ENI E 

 الوو .باتیخا لا هک

 « هن را ثنا ۶ هفاب هل نم و

 یراغصو خش و فص فص بر وط

 تمارک ولرد . هڪ یدسا روهظ
 هماع یدرا یهمان بو وقوا

 فاحو مسج راو اب وک كيوص هک
 یراز یدلبا مدوا وص بودشیا

 ماست یدلوا یالک یدتیا لوف
 یعالس یدوط هلا لاح ناسل
 هدنا یدلوا تراش هنیلها لد

 .رخاش یدلیق یتما كاوسر
 ی رد هال راه
 یدفاب اک | مک وا یدروک رای

 ۱ یباسا كلم ك یدنوروک

 . رورسم یدلوا ابرو ایاعر

 .یرارف هوره لاک یدلو بوقا



 یم هما ای یلجایلوا 4

 نالاوذ لوسر اب : هک رایدد

 هلواومندنسودنک یک یشیک لوا

 تولا زاس دنا رووا هال

 یرارد قیاقح لح بولوا فک

 قسراک ۱ ل راف يأ تطل
 هح ةرانالوا ند رم اب

 بولوأ مهلم هشلق كنس هلح
 بان حقق هلا 6 کاو

 نيد هاش رد ىلع بلاط یا نا

 باسنک رب م هزا هیوص نمالج
 ندا حتا قو م هردنوک

 رایدایوس ید هجا هل

 هليا هللا مل همانرب رایدزاب
 سپ » رایدزاب
 كاب اا د هنفدراو هبا

 ا چک نکل ادسّس قشاع

 ییح را دما

 قآ هلتقو نب ولوا عفا ا

 كس هدا دابرف هلا 3 هڪ

 زالوا شيا هلبا یاه یوه درحم "
 دکل E لوا کیا سم

 راو کمد « الام قشع رس هک

 الصا ها زواجت ندکدح هک
 یعافتنا ناسنا هلو ندنسک
 الغآ هلیتقو لهسیا رالغآ رک

 « نس هلا لح زملکشم مزب لک
 یرس رایدوف فک دق ص
 «كاق عام » بود رارقا رایدید

 هلق قو نکلودنک هدقح تاذ
 تونعلا راتتس قغ ردا رس

 اب وچ راردا یهاظ
 قتس رولوا ندل رارسا لع
 ؟هساوج یایق وسان وارارتما فک

 بولوا ءا ندولج مک یضترم
 بایماک یازج نوسلک رو هرب
 نه و ردب ولوا فثک اکب » یدد

 باش هلا خمش زممسا ۳ )زا

 « ندبایحا گ مارک او ت
 نت « ول نالوا مهلم هد در « ۱

 .هلوا یدلزا یا افطصم
 قح راونا نالوا هدنک اب هجو
 لا با علو عاستا

 وق یعاف | بولوا شوهدمو تسم
 قا كوزو رشح زور هلوا 5
 كسهدنا دار ییدنک هلا قد

 زالوط ابند هلیشاب كوزوک كنس
 هدکلو تک یثورخ و شوج و یوق
 راددد اکس هک ات هلوا رسم

 اعم هڪ 1 افا نفس هک

eهدف قح  

  یرارا ن
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 كنافتلا مه مرتسا ندنس 4 كنازحسم اب نوح مداوا رپ

 ماع لاح وب سیل ون » : رایدید مدآ هلم یدلک هشت اب لارق
 « نعاو وت به < زع روا یدلبقس نهاووا "ةا یداوا ارد هک 3

 مهدک بوراو هنیرهش هنیدم هديا شيا رب یرللقاع » :یدید
 یاووا را لیس هلساعد ین اعد را ا ارز 3

 مع هلبا ساخ رایدلوا یضار هک " « یاسمن لع مر بوراو ۶
 مرکم ) كس » یدیا را رد E مدآ یدزدن ک كلم هما بوزاب 3

 . هعامورپم یدشیریا یلدع كنآ ههاشوا همان بوراو ندبناجوب 1
 باح ا هلج هدننا یدشمروتوا باطخ نا لوا نینمؤملا ربما 3

 هل اجر ندیا شون هرک رب ی
 ینافف یدتیا ماع هلا قوش وپ
 بوک یرازو ناف یراج بولوا

 یراعو كاخ کما

 شو لین یایرد هرد « یزاب بوک

 یساووا (هلیقرخ) وصول بولوط
 یدقیح هغاطبهندوص یناخ بوم

 تمام یدلس یهمان یدنوقوا "

 رد رد لس رگ ریمعس » : یدید

 لصاح هلوا هسیا هن زکیدایع

 افطصم یک یدلوا هرزا رب

 رک لوسر  باضا هل
 هربمعم  هراو» : هک رادیو

 باوجرب ردرسلوا ندنآ هری
 بوباو هاچ هر

 مالتس هاتم اک | رایدلسقا 7

 » ر راول هلا تعافش

 یناور یدلوا هراقالا ناه

 اب رد لثم اب وک یدلژا راهووا

 یراب هليا یدس رایدیا بوروتوک
 شولییدقآ شور شوج بودیا
 یاس كرلوا یدلاق هرجا وص

 یدقآ وصابندبولوا شونافوط هک

 تبالص بحاص یدد هّمطن بولک

 . درو رس كناسنا

 همی شا

 ار قير ېه او
 هرو رس لوا زلاوحا )هد

 « باو قوح هلوب « لماع هلوا

 بوروس رازوب لج هاك اخ
 مالک به رایدلیوس نب والشاب



۳ ۳۷ 

 ماعو صاخ هدنشاب وص كرام لوا

 ادخ هاکرظن یدلوا ماقم لوا

 نیش لها « نامز رود "یتقم

 رفس مع نوجا جح هدک دليا

 جح هار تیالو و هلبخمل وا

 نوا ید هرابد ون هلا تع

 نافراع نالوا رضاح هدنسلج

CEE 

 باوج ریدر و هداوتف تروص
 یراب بولا هدارا»

 ,یراخاو بارا توراب

 ندا رحم الو

 هلا خم یدک هات

 ناور یدلوا هج هلو وص لصحام
 راکب هدنآ یدیا قوب ؟ اضف لوا

 یراوص یدریلجا ندویف په

 نارکسب رهن یدقآ 6 رایدروک
 ماع هل رایدلوا مالسا لها

 تابثاب یراج یربن و رایدروک
 هبارقیدفآ شورخوشوج بودیا
 یا هعاص سادصو تص فا

 دح ار٠ رد هلیا لاح نال

 ندنکوک و ناج اکس قشاع من

 وا نا را
 هاش یا ردو مدام ندنس €

 نب هتج هکنس مرک هل

 یمهمانتحایس یلجایلوا
NIK KDE NEDEبوک ( NDEبوک ( RIEیک )< )ورک )یک )یک یک )یک  NDE NSEکوک )یک ( NIK REDE BEDEو2 ( > 

 مایخ هدنآ رایدنوط بودیا نکسم
 اه هو اهدا ردا رم
 ۔ند خش ( یدنقا دعسا ترضح )

 ردڪو ريس یدلیا یرابد و

 ,جف لک نم لخاد نوجییداوا
 لوصویداو نو اریسهرهنیدراو

 ناب د 4 تا ناسناصاك. وصو «

 3 باوصاب باوج لوا ردوب هلکید

 یراب كسا كرام

 یر یی ل زا"

 باریسلد یدلوا را دا
 3 « یراغ :راشک نوک

 * نامز ه ندافطصم تازحعم

 راز هزبس « ناتسو عا یدشملوا

 یروغف یدبا راو نوجا وص م
 LL قم وا هه راب دید

 ماعو صاخ ندافطصم تازحعم

 تارفو لیل ردیلثم هکردوص رب
 هبادخ رکذ یدالشاب مدن اه

 یلاقم هلک.د ردبا هل و 3

 دعا الو رهظم كيسنس هک
 .ندملند 7 ب ل رکف كنس

 هللا هرس وڪ ی زو هراس«

 ن هتجر مهشيرا لق تعافش
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 و

 اس۲ و

 ۳۱ کرا د هماش ندرادخننا

 نوا رزم و
 اغص یدل و نىنمۇملا ریما نوح

۰ 

 نادا هف ودنس ۲
 هلا باا ی هرد لوا بوردنوک 8

 شدرونتک يا ها اک

 رايد د « رد رح سول » ی ولوا چون

 هرب رب ماوف یو » رای دید

 قوج ینبس یدا هرب رب رایدوق
 مارک راهنا هدن | یداوا رهاظ

uو یدقسح هسراددوف ؟ هر  

 رام دلا قاقا ,هرزوا كت ور اد وس زو لردر یو 8

 هص ص شاطرا دوق بوراو یراب *

a ا 

 فا قا ا كنس هڪ وق

 یراح یدلوا ید ها ارش

 ( زیزا»یدمش هراکس لوا رلردید

 ناسعا دد ردت اک
 و یدلوا تمارک مهو هزحصم

 لنعمسا هلا منصر روهشم یدلو!

 رک تازحسصم رد وب كل

 یضفا اب ات وا و

 راک یدتا روهظ ندنتازجعم

 ندا فطصم تازحصعم"

 « نوسهلوص یعور لها هللا مزمز

 قطصم تازحعم اظ یدید

 دنس ردرسیرا ندنا ههم

 نیمه رد مدوا ندن زغآ یدقی
 یت و ناح كن روک .یداوا مرخ

 هلا: باسحا هلا مارک او ترص

 رایدروت یآ همور لقرخ

 رایدید «رد رکماب « ردن الی وی »
 «هردو شاط هلوا . قار وطهملوا

 قو یعارپوط «قوح یشاطردهرد رب

 ماه یا

 وصیدق 1 بولو ءایراح مدن اه نوح

 هربمغیب رایدلوا رکنم ینوج
 را لف

 یهاط أم رب مدوا ىدا عولط

 یداب یزغآ كناب رک لوسر

 ین م هل وس راقآ ؟ ردتمکح هب

 ناملسم هلج بولوا قیدصتبودیا
 من وص و ا د دما م سر

 لیلخ ىس اباي ا 3 ر اه

 ابفصا جات لاک تعافش وا

 ماعوں صاخ به ین رضح لوا رای دلم

 لوا يم دها ترضح

 کا رد لوا كن دالوا مد آ

 رازهدص هسانید مزمز ردږ اط
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 مالسنوسلواهتدالوا هن دال وا هن

 رولوا تاور ندرا_ خا لها

 انا یز ناطلس لوا نوک رب

 نلاعال ةر < یدرو روتوا

 دوح ناک لوا رج باطخ نا

 راب كرابم ندن نغا ترضح
 ! رمگاید هک ی دد ندننغآ یدرو

 لس هدکنغآ كنس ردتناماو

 نیمولا ریما ىدا علب ین آ
 هشسراد تح ندشجخ ناد

 لدا یا رب
 یدبا مور لق رخ یدآ كکلمری

 ارام ی روا را روک
 لاض موقلوا بوردنوک بوزاهمان

 ماما اب ز ورا که زاید

 راکس رب هدزمیلیا نوسلوا ها
 زمیلس یدک ند اهدا دارت
 مالا زب + هلوا ناماسم مه

 هسرهش هندم نوح یدلک همان

 لوصو یداویاک انوچ یدلک همان

 باوسصاب باوج یدرب و 1نهاطظ
 هربمغم دص یدراو هحک

 یدالغ | كرەيلبا ع رضت,قوج
 تاذ كاي لوا هظه و مون ناب

 ۲ رمع اب کشا ریدلاق » 7 یدید

 راو هکی راب نغآ مکی دریو اکس

 اف

لم اعو
 نت ا 

 یموق هلجو نیس
 ررر لوا تول سنت

 مام ند نوچ یدلوا هليا رانا
 رولوا تیاکح هدحشراوت قو ح

 نا لر اب رارسا او
 نانمولا سما تا م

 دوجس یدشملق هلرورس ترضح

 توس لوا

 ربتعم توط ینو نس ۰ ردقح صا
 « لبغ القاص نکد ههحنلک قو

 نما یدلوا هرس كنافطصم

 هسرابن راب یدوق « ناطاس یدک

 رفط هدنورد یدلوب مااسا لها

 یدا موش

 و هلوا هک ات اه

 د

 نما نوش < | مەديا فو

 » مالسلاو ردو هله به صوزوس

 هشب رجب

 لوصارپلوا بوایب نانعم یدروک
 بارطضا 0 یدشود كىل

 تلادع و هفیاخ لوا

E 
 یدد « هلنا او

 ترافس و ید و یدک ؟یدروک

 یتعم كدلوا نس نوح هدنتف قح

Eزا ردربسل وا ی دا  
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 هر ترضح اما < یدلگ هناعبا هحرک بوروک ینکیدتا نایرج هلا لوسر

 . لوسر هاج رهشو هلهجووب بوردنوک باده هنسه هراننمولاربما یربغو

 رم ترضح لرصد ( سویلقازه) لیفرخو ارز . یدیا شلوا هدهللا

 .هدنایح بولوا لبقرخ روک بوراقیچ ینیزوک هلبنمرپ هدر یجشدرد هدهیندم
 . رهشوب نالا اذهیا .یدربردنوک باده ندنسوقروق ههفیاخ هحدمینیدنل وب

 كنساشاپ نامهرق . ردا طض یا نهرج تولوا هدا ا
 وا بولوا ندنفرط تسرش ید یک اح رو تردا یدمت اما کک

 ید یونس ۰ ردراو یسارفو هبحأت ناداب آ ۰ رداضق فال رش هس هاب زول

 6 یرادرس یرحیکی + یرادختک . رولوا لصاح ندرلهبح ان روک دم هسک

 یا ریو وصو یسشاب وص رهش « یان رهش < « یسح

 . زالوا کا اغوغ بش زور هسالوا یساغا وص ر | « ردراو

 ۱ 1 نو برغو قرش بولوا عقاو هدنید یعاط یداکس یمغس رهشو
 جاب ردق كم یت لا هسلا هدازفحرف و. رول وا دع یساووا لو

 وصر ندغدلوا جاتح هغلراو وص ندارو یسهلح ا عرا صو هاو

 : هتسارا هلراملاعیارس رهشوب سلب رب و هلسهرص وص هسکه . ردراو ىا

 هتسارم هل رانا ورداشو صضوح ٤ هب راح ءام ر هدەناخ سه بولوا روتا

 ۰ ردشلوا

 اشا 29 ندنراتاخ « راو یسهکتو دحسم ددعتم . ردساس نیش زامعم

 E « یرازاب « یسوشراجو یماج . ردیسانب ناسرامعم ( یارسنابراک
 اک دع هداز ودا یولا) ندن راهاک تراز . ردح ودع هغ دلوا یابورشمو

 ۰ ردلد تارا هاکت راز بولوا یراونارب ةر "ةصاخ ( یدنفا محرلآ

 نو ها كن و سس اا رک مپ لوسر هزحعم و راسم شیاتس

 هللا حا مرور زاب "اکربت هارون یسهمانشناتس موظنم كم وحج (یاحر

 َ . حاتفاب نیعتسن هب و مح رلا نمرلا

 رد بل اط نح و ناتىق رد بجاو هقلاخ قملسش ده

 .هدحا وس وا كال ول رهظم ةد وا ماللس هلا الات مه



 ر. ینوشروق . ردراو ییماح ناخ ناماس هدا وشراح . ردهبصقرب نرربش -
 کت رز ید ا ردو , را ناسراممم کردیم یاب
 .كدلک « کرا هدنعاسزوقظندارو ءردراو یساطلسقوس . یابص نکس

 کی دنا سات دینا ےل  یکرا قسع هجلق و مدق رهش فاصوا

 ا یر هب ف لو تا اا دور یر. ږيراو کرا ترد هدرار

 ةملقرب ییظع نامل بولوا ( یسیلکرا یعاط روفکت ) هدنسهرا یناط روفکت
 ا ی ااا کویر رک

 بارخ هدنک تک بولوا یسیلکرا ناخ وراص هدیرب . ردیسلکرا نیطرای
 ترضح تارک لوسر ترضح بزلوا یسلکرآ ناد قو مجرب رددوا

 ندلالحو املع ناطلتس ثرضحو هلسهزحعم یراب یزغا ییدربو هرمع

 روم تواوا ناداآ هک نو هد يلوا یک الم نور.

 . ردمالسلاهللع حوننب ماسترضحناونب رات لوق یسناب ادتبا . ردهدهملوا
 یدک ی لغ ترک تاعا هد را ۸۲ ترضخ تفالخ سافا مک وخ

 هدعن . یدبا شعد هیلفا ره یتمسا بودیا انب ( سویلفاریه ) لقه رصیق-
 كن و ه رصاحم یهعاقوت ندلاءالع ناطلس هدنحشرات ترد ار زو ترد

 یهدنشاب كنیراکیب ریمغرب هراحورج عیج بودیا حتف هلیملا درنو مظع

 (یلکرا) ندشیدلوا اود كرام لک لوا هدرد لها هلج همروس ندروماح

 هاکرظن یمسم هلسمان ( یلکرا ) قرهلوا طلغ ندکعد « یروماح را » یخی

 دم حتفلاوبا ندنکیدتا ناصع یتاخ هدعب . ردشلوا اعر رهشرب ایلوا

 هتشپرب . ردشعا مده اجاج هلرهبد نیسعا نصحم ایقشا بودیا حتف ینسهملق
 «یاوفت ءیرادزد هدنحا اما . ردانعر هملقر ءا یدادش سم لکشهرزوا۰

 « فاعم ندنتلابا نامهرق هرزوا یریرح یزاغ حتفلاوبا . ردقوب یسهناخهبج

 هدافسااتاد ا هناتسا . ردوومعم رهشر اقوا نهج نفرو اسم

 یاخا منت ر ندنفرط رانا . ردروما ران هرزوا یهاشداب نوناق یساغا

  نمرحنکبآ هدنلا مالسا كولم یلدا . ردنا تموکح هلا تا زو ناشید.
 هزحعم یوص كرھشوہ لقره لارق نکا هدرافک تسد ینح ..شخا ینقو-



 E هرنوق - هماش و
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 .فراع یلکك غابرر یربیه « اشاپو كب یمک ء الم یمک زواحتندزویخوا
 .یرب یه . راردیا افص عام هلا خرج هدانالوم هناتسا بودیا اند كرتراهللاب
 بش .ردراورلناح ردا رخافت هبارقف .فلّوم ؛فنصم « یاتیوطسراءدلقع

 .خبطم * نورف « رالک . ردناشیورد ژابرسو تسمرس هلا یهلا قشع زورو
 رب یهرانم یبا هدنبرق ثندکتو . رد ناماس ناخ تارخ ید ماعطالا راد

 .كیارخو . ردندناخ نایاس را هفابضلاراد ترار «.هسردمرو حماح ۱

 .صاخ صاصر نوکلین اپارسو ین هلیا هیلاع باق بولوا انب ریکراک هدیسه
 .میظع ةناتسا رب هوب هدینانع كلم ما هل . ردرامیظع یانب روتسم هلبا
 . ردوو

 دا ءال ؤا راک نالوا هدوسا هدناشب ورد اق ید راخ 2 و

 .یسهدلاو . یدا یلغوا یشاب یحوف ( یوتق ندلا ردص ترضح خشلا)

 هلهجووب ..یدتیا ماست هنیدلا یحییملا ردص یلغوا بول آ یرملا نیدلا ىح

 بودا لیصحت ندی رع نیدلا یح قد رلعو یی رخآ و نیلوا مولع يج
 -.یمهدرک رظنو هدرور ء .لغوا یوا كيلا ع .ندشنوا لک
 ۸ امهع هللا ید ردشعلو

 هد رفنابولوم ( یدفا سولبرمیهشلا دم ن دمت ن دلا یحم یلوملا)

 < زدهدوتنا ود ناءولوم ( یورطلا لوا ن دما ییوبا) . ردنوفدم

 راه ظن هاراهدازیغ كب هع .هافلوا یک ناعیاآ ناگازبش شر و
 یسهدازبش ناخ ناماس یمهنس ٩٩ یتح . ردنوفدم هدارو هد یراهعو

 < نوا تلادعو E مکح » بودا بصن لاو هبهبنوق یناخ ملس

 -: ردشمشود رات اسز تاو دک ربا ناسحاو هبحوت یهروب نم تلاا وذ

 ندا یدلیق یرللیا .نامارق . رو بوروا هدازبش لدع یاول

 - هنس هصق لعامنا هدتعاس زکس ههلق بناح هن قرهقلاف ندنرهش ا

 قرق ید هدنلبا مور « قدلا لزنم هدنسهصق یراکسهرق هننوق , كدلک

 EE هرن وق ۰ رار راکم هر هرن وف کو هلغل وا یراکس هرف اسلک

 فضا یرلهحابو ع فیل ی-اوهو تآ رک و هدب دو دح یساضقو



DEK هک هک نیک( REINS DoD SI EDIE یو مو( DISHED NSE TIE NEDE NSE: KEDE REE 

 ..كنسهدلاو كنردب .رولو هد هدنرال هليا ناکمیطبولوا رادس دلو ناطلس
 تنا نفد هدنسهناخ یولوم هدنر ال ا ۳9 قار هدنعزت تل

 مدن راکدتا اشفا ییراتمارکو تکو ول . ریلک هب هننوق كردا ناکم یط هش

 هنس زوقط EE یار یم هم رارولوا موح ص هر یسهنس ۷۲

 اتال وم ا نفد هشناب راکنخ ال ترمجح یرلزب نع رد بولوا

 هردتستم ىرگە هب یدنفا دلو نالعاس هاب راه رش تسد كس رات ر صح

 ۰ ناعما ماع هللا هر

 .مظعا ردص سمدقا اشا دما ثللم هدنحگرات نما كس ریصقت رب ریةح ول

 ۱ رظن هسراهماشاقوا بودا 0 هر و ریمعت یهناتسا وب هلمهاشداب نامرق نکیا

 . مدلوب نشعلوا ربرحت کوب قراسوف تج دنکنلپآ

 هګاه E ناماس ناطلس یاس س انالوم ترضح هناتسا فاصوا

 ف دادغب ناخناماس اما .ردشعا ممرتو ر رمعت یهناتسا وب ٠ كولم

 بودا حق یدانآ ا بو وف فرصم هسیک ز وب ی نر

 1 هزودنارز ی راهقودنص راک اتم یدنزرف ایا امام 1 هحنلک

 رات ع مالک طخ نسح هدنسهیرا بناحو راهکیبش مس بوریدتبا قرغتسم

 هع و هتسارا هلا رانادغارحو نادالکو نادروحمو نادعمش یناوا مسو

 ناطلس ترضح بودما هتسارپ هلبا تابواصم عنصمو لیداق تمق ید كيب
 هحقل ۱ ندنا ینک دلراکنخ النمو . یاع ندهلجح یتسهقودنص كناملعلا

 ء رابولوم راتسد ضام هرزوا یراهالک یولوم یراتداعس رسو بودا

 هلوالتالصو تباهم هلا یدم تنس ناسلنطو <« رالاش یروهالو یر

 .تشهدر اتداع بول وا یراط مو همدآ نرو نده رش مرح 4 ردرانوزوم رق

 ی نورا دن رک یاو كاطع ل رق وا الالم
 ا رک وا لات هافعابم : ردق و یراق هقعب دیراررا ا رولا
 هلران وزوم دو راسو «ییارح «یراهناختدابعو یرلهنا رطمهقشاب .ردلقیصم

 هراو یعرحرب مساو شمنشود هلا ماخمم رم ضایب . ردهناتسآ رب شعلوا انب
 بولوا انالوم نبا رب هدهتفه . ردرظان هناناسخ نالوا هدنفارطا یرلنزور



 ۲ ۵ 9 - هماش ندرادکسا

 نکیا هدنوابص ماع . ردیراید خاب یراسأر طقسم هد كنانالوم ترضح
 رات . ردرلشلک هن رالبا نامرق هلا یراتاقلعتو اب رقا نوش هاب رد
 . ردینوک یحتلا كلوالا عبر یسهنس ىج ( ۰٤ ) كرم یرلتدالوب

 تولوا اوس هنملسم كس زو ترد هدندندم قیرط هدئراتداعس نام

 یرتفزاهح ندنرلتریضح یزیربت رکیا ندرهاظ یاملع هد یرلیدنک وب

 هل اقبرط بودا ل کت هلانوف لکت ندرلن | ید هدنطاب لع بودا لوق -

 یت دیهللاداع هداز ندکس ز رول ترد » یدابا داحا ییولوم قیفر تداعس

 [۱ ]یسهنس ۷۷۲ هدننامز ناملس ندلانکر ناطاسكحوک هدمب بودنا داشرا

 هناب نا هلا یرلردب كردا تلحر هاش راد نداق راد هدنرخ الا یداج

 هنس ٩۸ یرازبنع رم تدم هرزوا باسحو . راردنوفدم هدنما هقودنص-

 یراکدا كنانالوم ترضح .زیزعلا هرس هللا سدق . رولوا شلوا یآ چو

 بولوا نایوج تقیقح ناشیورد ربهرو نآرق زغم یسیونعم "یوتم نالوا
 رحم ردو نيد یابرد صاوغ .ردلدلها يمض رک هولجو تباث ماشات یمکح

 ترضح : ( ناکرت خان نسح نب دم ننسح نیدلاماسح خیشلا )نه
 . رده رش تاذو بیس هنفلا كف رش "یوم .ردندنراهدرک رظن الو

 ۸6 .ردراشلوا هداحسبحاص هانذا كنارقف هلح ءرکص ندانالوم ترضح

 انالوم ترضح بولوا موح ص هدننامز قوحلسدوعسم نیدلاتابغ هدنسهنس

  ترضحخیشلا )نبش فاق غرمیس «نیدوانند ناطاس .ردشمناقهد وسا هدنننج
 ترضحنایور نیدلا لالح انالومترضحنا نیدلاءام یدنفا دل وناطلس"

 تدالو . یدیایدشرا دنزرف داراکنخ النم ترضح ( ءاملعلا ناطلس انالوم»

 نیدلا ماسح ىلج . ردشلوا عقاو هدنسهنس ۳ هدهبنوق یرلتداعسس

 یس یراهدلاو لوس هدننامز كنوب تولوا هفلخ هرکوص ندنرلترضح
 و اف ك ریش ترق یراهقفتعم ةدلاو كنانالوم ت

 كسدتا دلو ناطاسو .یدا ا هدنرېش هدنرال دعب زارد

 هح د ( ! هلا نفد ی ردم نو را !یدل وا شش ) تورق یسهدلاو كوس

 ۰) ند ۰۹۲ ینا هاش ناملس نیدلانکر [۱] ۱

 نر ىلا هدنامز كا ورسخیک هعق وو

 . ندنفیدلوا شقا مکح ردت ه
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 اتفسو قود تولوا نک اس هدمايم یا رکج هلن رللابغو لها نانلهتنوق

 عماج «یرانازحا ٌةلکو یرلوا غان كيب هم . راربل | مک ندکلف كردبا «

 كشلاها . ردراو یرارب رازاو یشراح مام ۰ یراناخو یلصم ۰ دحسم

 ۱ . ردقو یراجایتحا هد چیه کک هبهن وق

 ندنسهلق .ردربكلهلح چوا بولواهدنفرش كنهنوق -- ( یارسقا) `

 هد ولج .ردقانوق یلکرکرب هکریایراوهنسهملق هدنرال بوک یتسهماق (نابرفاک)

 . راردقانوق مشکیا بولوا یراهلکسا (هبنال) هشالعو( هلاطنا ) هلادآ

 ممصح)یجم

 نیفراع ءااوا راک نالوا هدوسا هدنن ورد نوردا كەس وق

 غارج « شناد عمش « یهاتنمان راونا دهاشم « یملا رارسا "یتفم الوا
 ةدمع .مرخ غارج « مع عمش  ردقلاع ماه « ردصبحاص ماما « شنررفآ
 :یرلهفبرش ةينکو مسا املعلا ناطاس ترضح خیشلا الوا ؛دیدرون « ايفصإ

 نب بیسم نب تباث ن دودوم نیا بیطخا دوم نیا بیطعا یتحلب نسح
 - رد ىدا ركب ها ترضح نم ول رها ن نج راو ی داخ نب رهطم

 تالا ءالع ناطلس ندخلب یرلودنک . ردهتتم هک اب قیدص یرافرش بنت

 3 یدالشا هه اقح رمشت قرهلوا لخ اد همور راد هدنشرات “+0 بواک

 هدعل . یدا یک لوس هر لق وحاس هحل وا موح ص هد نح رات ۳۱

 ناطلس ترضح ن راکنخ النم ترضح هک ( یعور ندلا لالح ) یلغوا

 هدنتداعسهناتسا یدنک املع ناطاس . یدلوا یسهفیلخ نیشنهداحس «رداملعلا

 نابراسو ناسا نر : هدهقودنص راز هاسهقودنص كرد . ردنوفدم

 دیشروخ « نلاطلا بولطم ۰ نيقتملادنس . نلصاولا ثوع نافرع قیحر

 .هدهاگنونف عم هدهاشمنویع عبنم ء تمارک ریرس دیشم « تماما ریس
 راکدنوادخ الن« خيشلا) ایلوا دهن «افصا درفنم ء افش ناک « افو رحم
 .( خللا نسح اماعلا ناطلس ندم انالوم ترضح ینعب یور ندلا لالج
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 ۲۳ هنوق - هماش ندرادکسا
 )بک ANSE )یک )یک )کوک )کیک یک )کیر هی لک ٩۵26) )یک )۲۵۹ NEDE )بک رک SDE > SDE یک

 ندهمریو قوح هتآ ندنغیدلوا یلغا تباغ یربعش اما . رونلو هدنراوج ماش

 تمینغوتاکرب ۰ رفاو یراهعرنم «قوج یرلتواو تابودح .ردمزال زارتحا

 اما . ردزوهجم.یراررب ,:یراطاضت یر ۰ ی و و

 كحیج هنوکرب هدنغاط مارع .ردنراهام كا كراغاد یهدینامع كلم یراغاید
 < كنر یامسا بودیا دا ید هلبا كن | راغابد ۰ ردنوکلین هکرولوا لصاح

 برع هکرلردبا لاعا نایتخس یزمرق ۰ یجحنروط ۰ یراص یلاتفش لوک
 یل دروح ۱) نیسهو یعاضاس ندو ام ید

 یسهنحطو یسنامشپو یسیدناپ « یسهیلز «ینوک انوک كنساولح < یهروب
 د الوات رداع ىح ها یاب ماج هلا یسینوباص اما . ردروهشم

 .ردراویسوشراح یحاواح یحوصخ .روروک هلوا قشود یراغامد نیا

 ارم ند رایو در وتعم لر« لر كرا
 قلماش کرولوا یمولآ .نعمعم هک کیا لنا نا و وا کک
 زارک ویدومرا ولرد یک . ردراوکشوخو وادا « ددل ندو یا

 - اضتفا ضرا تعط . رولوا یمهمرق مداب « یسهمراص موزوا . یسقارودو

 . زالوا رلهوبم یک نوتز « ربا « ران « مشوروط « نومل هدرلاروب هحنس

 قاباخ < ییرلهربسم كنهنوق راخایس نوتیو سکه  یراهربسم

 ایوب ردق همرفسوب نالوا متحایس یجنمرکی هدربقح تقبقح . راردیا حدم
 قندنوزا هعاق كنم رهش مرش یوحج هدب دح رس یدو ۰ مد همروک ناباخرب

 زو كل ومهالاسا «یعاب قادوص كانسهرب زج من ےرڈ e a TS ( هناخ دوراب )

 . ناهج هاش كزیربت «یسوزوصا كنهبطالم « یرلناتسکو هاب هدایز ندشع

 ج » ناردلکد هلی زار نجر هدنناب كنسهریسم ماع كنهنوقو ىکا
 ۱ رع ناك ولعل قدي نج برات رضح يور ندا الح افرملا نا

 ا E فرا یر القا رظ یلوا مو ریظن ك

 هرکه نما كراغاب وب هسسک رایدلا بیرغرب . ردراو یتجنابو غاب ردق
 و تا ناسا نا كالا شوخ روط .ردک روایت تل

 و یا روت رک دید ( دیمس ) مزب یهاک [۱]



BE KDE (6 هک )کوک RoE یو لک نیک( DED NEDE REDE REDE DSS DEI جوک )نوک )وکیوم جیوع REE 

 یوق یرازاب تا ندنرلناخ ۰ ردرومشم ییارس اشا . ردراو یرلبلاع یارس

 مظعاخ نالوا یسانب كناطلس مهسوک یسهدلاو لوا كدادغب متاف هدنجراخ
 كيب هلج ریارب هابناتسدب . ردراو نادرج ناخ ددع یتلا یمرکی . ردروهشم
 رکراک بولوا رومعم ایارس یسهجرازو « ردراو یسلاع ناکد زو زوقط

 یهدنناتسدب یلوتروا نوشروق ینم هليا راداتقیلوق ریمدو انب رکراک . ردانب

 «یرازاب هاس .رددوحوم یراعاتم تمیفید كنابند نوت هدراهجاوخ اقنع

 ندا تكناوهو بل ردن مو رومی ەل یار
 یراتوقهکرارواوا رمعمو نسمردق لوا .ردهنلا یوقو تسردنت یخ هل

 هدلاح یرافدلوا شست یراناوتو باا شی هم رو یر نکا

 کنهنوق . ردرامدا لماک بج « دیس « لقاع یساملع . رارولوا جند هم

aترضح) یا وسكننادعاو فارشا .ردقاقا هرهش یرلناوح  

 ناتنندانس ناو نوطالفا ردق ددع یعرکب ۰ رد ( یلج ملح هداز انالوم

 زمشیدلوا تک مه . ردراو یبامکح لماع داصف  تط « قدا رو

 رومس ولج یراهفلاط یرکسع . یدبا راو رل هوعذلا باجتسم هدنحما رامدآ
 .راریکرلزب نالمو رافوص نوک انوک یساماع . راربک هرخاف شاو هكروک

 یراعالک یولوم ندنراقدلوا انالوم بم به یرارا راسو فرح لها

 ناسللاعیدب نالا حیصف . ردکرت بهیاها .راراراص ید راتسد هرزوا

 احد بآ  ردزاقدا توی تو یی ی راو یر

 « ردفطل اهد ندنساوه ءاهشلا بلحو نامعلا ةرعم » « ردملاع ودعم

 -رولو مزاب تاج نانا ندا و هدرحس تفو 4 اخ : رازد
 زویحوا هدهقوا . ردشهوا انب هقرب نوجا یمیش وص هدنجراخ هعلق

 نایعاو مامو ناخ .دجسمو عماح كلرشبونلوا سقت وص هبهلول ىنلا شهلا
 ر كس یا : ردمدنعاط مام ی . رد نیا به ت اار

 اعو وشن هدهیاسوب تانابن عیجو . رلیراو وص ناتسوپ هکر دراو یرلوړق
 هردهرزوالادتعا یساتشو فص بول وا هدنطس و كمسلقا یحنشل رهش . رولو

 قحا یسلاع عود نال وارعت یشد هود بولوا یادغب رادهناد ولرد ید



 هرب وق - هماش ا ۲١

BIDIT RIE NIE SIE BIE DIE RIE BIE SK DEE SIE DK DD IE NIE DEDE RDI 

 مظعتمرب هنیرپ یرادرس یرحکیو یرادختک ء اس ندنغی دلوا هرزواترفو»

 .یسشابوص رهشو یان رهش هدرب جواو + اا بستحو یشواح یرحکی

 یوتسسم * یرط وظ كحوکو كوس هراب قرف « یرادزد هعلق « یرادخاب,

 لح مظعم رهشو . رداد رهشر هلا هعماح تهج . ردراو یرلهاخهبح

 تعاس ر هغاط بولوا عقاو هدارح زود ر هدنسقرش تناح تلماسم

 . ردهدهفاسم.

 کرد (یماجلوا نیدلا ءالع ناطلس) هدملق مآ یمدق كا - یراعماح
 - ردعماجرب عنصم هدهجرد قجهیامهناوا فیصوت هلراملقو ریست هللا رللید
 هدر عفترب هعلق جاوب . ردسشلاق هداز | ندتعاج هلغلوا هدهملق ما نکل
 قرش كنهملقو . ردراو یرابوطو یسهناخهبج لمکمو فلکم بولوا مقاو»

 هلوکوب راراکیپ نوتب نک ندهینوق . ردزکشوکرب هلبا ارح یرابناج لامشو
 . رولوا بصنم

 یلمرح عساو « ییهرانم ینا یهقط رر ( ناخ ناماس ناطلس عماج )

 راد E . ردرولرب حماحرپ روتسم هلا صاخ صاصر»

 یسارقلاراد ددع رر نوا . ردیسهسردم ینا یروهشم كا كنراسب ردتل ۲

 یایص بتکم هدر شم زو . رددوجوم تیدطاراد هدرب وا . ردراوب

 هردراو یراهکت ر اورد ردق قرق یلیریو یسهطعو هرص هسه . ردراوت

 هدنآ بواوا یلاع ۀقرب هکرد ( یز رت سمش ترضح کت یروهشم لا
 هد یرلهمشح . ردعدق هکر برق ه هک روا ووس الو نیا یخدب

 چوا 1 راک ندنسهق میس تولوا هدما رص لنج به یزاینم . ردقوج

 یهفاضلا راد ددع رب نوا . ردراو یروهط بارش لسس زواحتم یزو

 0 لو ت ا تزاغ) یرلنالوا دردم ناره ی ترا
 (یماحهناتسا) یروہشم كا كنمرامامح .رد"( ناخ ناماس ناطاس ترامع ال

 روقنوص ) هرجاهعلق . ردماحرب ایزو بوخ یساوه با «مدق راک بولوا
 ناب هدنرابا رم هاخ مرژوآ لش كتالو نانغا-+ ردوو هد ( یا

 لناور بآ یلهجناب یلغاب ردق قرق زوب جوا . ردراو یراماج یارس ردق

#۷" 



 یمهمانتحایس ىلج ایلوا
 NETE برگ KK )باک یک RIE )یک جوک دو SIE )یک )یک یک KI یک BIE ۱2 DIE RIERA )بوک هوس و

 هیاروا ندنشیدلافوج تراغو به هدنرلفرط مورضرا هرکوص . ردشعا

 . ردشلوا مو یک ی االغ یردب نکیآ هرزوا قلا ماقتنا بودک

 رف ترد نوا هلح . ردنبدلاءالع وب وص لا كن راقوحلس مور "

 كم ناغع ولغوا ككب لرفطرا هدنحشرات زوقط ناسقط زودلا . ردرلهاشداب

 .نامهرق یسلاوح هننوقو . ردشلوا ما بوردسک کس بودوقوا هطخن

 ,ندقدلوا دهش یزاغ راکدنوادخهدنسهراح هوصوقبولاق هدنرالا كن رللغوا

 .. ردشملیا نایصع ید یراغوا نامهرقوب نالوا عیطم هل وا هک وص 1

 ارد ناخ دیزپاب مریدلس هدنرات کیا ناسقط زوب یدب هتیرزوآ كنوب

 حق كلرهیمریو نامز ناما ینسهعلق هینوق بوشیتب یک مریدام هلرکسع لاثم
 هم نامرف دالب نامالاراد < نایقوحاس میدق كاللاراد هلهجووب ۰ یدلیا

 .هرزوا یریرح ناخ ناماس یوناف . یدلوا ندنرلرهش لناهع ید هشوق

 ,صاخ كنساشاب . ردیرقم اشاب بولوا تابا هحهقش هلمهان یتلابا نامرق الاح

 اا ها و كم ڪا ,ردهخا سف بی فا دلو یا وام
 .هسزخ كلاا و . ردي كرديا لصحم شورغ كس یللا بودا طض

 رلسشواح « یسادختک رلدشواح « ییما رفد « یمادختک رفد: یرادرتفد

 .یرقم اب یرهش هبنوق الوا . ردراو قاحنس ید هدنتلاباو . ردراو ینما

 < یرهش رف یاول . رهشیب یاول « دک یاول  هب رصبفیاول . ردنغاحنس

 یرابع ۰5۸ ) یماعز . رد رافاحنس یارسقآ یاو ۱ دیش ی)ول

 :یماع كلی رفد (۵ 4۲ ما ر ۱
 < یسشا یرح < یسکب یالآ .ردهج هلو هدیرتفد رام . رد (1۵۰۰)

 .مدرفس نبح یرلحاص تماعزو رایت کەدنلاباوب . ردراو یرلیشاب زوب
 . رولوایرکسع جیلق هدیزک كيب ( ۱۲ ) هل هلیرکسع یساشاپ « هلیراوهج
 هنوق . روللوا هیجوت هرخآ یراج هسالوا دوجوم رایت بارا رب هدازغ
 .تلادع هجو رب یونس هنسضاق ندنسحاوت . ردتولوم قله زوب شب

 ناعا. یفارشالا بیقن ۰ ردیف بح یرابهذم . رولوا لصاح هسک یعرکی
 قاط یرکسع . زدلترک هدیمارقف یولوم . ردزآو یساحیلصو املعو



 ۱۹ . ي هوت ن هماش ندرادکسا 2

 )< )< NSO NIE )یک )< )۰۹ NAYE Ns )بک RIDE NIE )کوک )یک < Rs DENSE PAE NDE PRIDE DEY ور

 ناو طف ا اح هیاروب یاب نابوج یرلهداز مع كرەديا

 . یداهدنماقم یربزویاب نایوح ندنشیدلوا هاشداب رکن اهجدصسوا ءار

 با ناینابوج لآ دیسسوبا هرکوص . رلرید ناینابوج لا هنیرادالوا كنوب
 قوحلس ردقهنره بودا كنج هدنسارخ (نسای» یالوط ندنسهدام زیقرب

 قآ یراتلود بولوا مدم نایت ایوج هنن هدهسلا رایدسا مدراب رایدنمشنادو

 یهیساماو ساوبس كره وراپا رایقوحاس هبا رایدنمشن اد .یدک هرادنوق

 تحت یاب ی رهش راسکن نفلبا بولاق هدارون را ردم ناد هک رایدتا طض ۱

 هداروا بودیا طبض یهنوق رایقوحاس هلیمدراب كرانوب هرکوص ۰ رایدندیا
 یحاص مدو لبط ی راف نخ هدمدسدزخآ لرلو کرا لات

 ناطلس ندرابقوحاس ید یاب ینحوا كننهعلف هبنوف هتشيا . یدلوا

 . ردن دلاءاللع

 هللا هدننشارت كنس هد زات زوقط شعلا زویشب س هبنوق ةعلق لاکشا

 "ینال كرەرو تناتم بودا اشنا دوعسم نب نالسرا جاق ندلانع ناطلس

 هدرصع لوا هکیدبا شمریدپاب ین اطلس ةناتاودو نا ویارب . ردشلوا عیاو

 قوحلس داقک هدقدلوا مدڼم ندهلزاز . یدررب و ناهن ندا رک ناو

 یخع « رب نوا یی e اشنا مظع قدنخرب كرديا ممر و ريمعلا

 راوتسا راصح ۳ هرشط . ردکلم عارز زوتوا یروسدق ء یللا

 هرز وا یوف یرازاب تم ردعدآ هم 3 كرم نوا رادام 9E یراود

 نوجا قلوا ان تربع بوروا  هنسافق اف ٹا یزوق شیلا هلرا رز

 . ردشعوق لوجما تحصن هنسلاها تکلعو نالوا شب . ردرلشعوق
 . كسکا یک ندنشب هدهسرولوا افق یروق تآ بوغا داتعا هنآ و هتروع ین
 كنسهملق ما . ردکهد كسبنا كسک | یعامزو مال ندنشاب كريت
  یالنامعهدهسیدبا لوق کیا نو اهدیقوجیاس نامزهعاقوب . ردلکد مولعمی رج

 ٤ و راح 4 . ردشل دا نیت و کد بولقار یدرد هدکدک هنلا

 ر 2 لسنرقم نب نم هلرلهز هناشورف هسدنه و ار ها ضیاماخر

 اب ادع ندا تا ا ؟ ندلاءالع ناطاس هرکوص ءا . ردهیلق
4 
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 ینیدلود تقافا هداروب هرکوصندقدلوا التم هنضرم سیرقن نالاءالع ناطلس

 یشاب نالسرا بودبا انب ناکماحرب ۰ هقرب رصتختو دیقم هنرزوا نوجا

 ضع . ردلدتم یلفاجیص . ردیا نایرج هضوح وص ندرعم کیا یک
 در و ی اا شو ویو سو لز ک

 هدارو : ردعقات ےن رال هتسخ نجلا تاد * ناقفخ ۰ صر, <« جاو 1 مادح

 ۱ تادو .ردراو یر كن یلح مهف هلروفغمو موج سم نالوا صر ارباح راغراب

 هدا هدا 2 یسک یدفا نیا یادم بود ور هلا اشاب بوبا

 نکربلک همور بولا ندا ند ورد عاد ےھف . یدقارب بوروشود ندزوک

 . ردنوفدم هدنکوا ینارح عماج هدرهش نورد بولوا موج م هدنینایا و

 ناوید تر هرزوا اغ یفورح نکیا هدنشاب یدب نوا مهف ! هیلع هللاةحر

 قرص كانز نوک .ںدیل کد تل یاولد هننتسزا ارش الغ ردفا
 هض اطل .ردشمامهد هرظن یسارعش زگامز هله رشتعل ءهنسهرناغف . ردساصو

 . ردراو یساوڅ ر دن يا نوا ندلبوط رح هرزوا ناسل نوا قاعتم

 نال وحاما : یدراو تنکل و لهن هدنناسلهرک وډ رغ هحيلر یدوا

 رس ناب او ۰ ردقوت ودنا فانز یل یف رت ینط

 رمعم هنس رب یعرکی مهف ربقف . یدیا مدآ رب راتاص راپب كروک ندنراحالف
 تعن هدننع بر روضح قرهلوا ناور هت غرادندت غراددا ات بولوا

 ! هلع هللاهحر . یدایا تابلاع تانح مع نوا كما تئارق یون

 نا ا مهار اینک ندنرلاخا نمدنفا اشایدحا كلمو ندننابعا نغلبا

 هلن توشالعادو هلبا احا ر اسو یلچ مهار هداز یضاق یلسم ۰ اغا

 . كلدلک هنسهعاق هینوق كردک تعاس )٩( هرغ بناح

 هحللوق كنبحاص ناونب ځ رات ندناینانو یسیئاب كنوب - یسهعاق هبنوق
 یرلهن اکم هلرع ترضح گر :ردنالفرخ دلو ناردناسکل | دلو ناشن

 كلبا نددم تما هاروب . ردشما ربمعت هعفد ینکیا رصیق روهشم نالوا
 ءراردندن راقوحاس موررانوب ردداقک نی دا ءاللعند رابقوحلسنالک قرهلواهعفد
 حتفیراتکلم ناجگایرذآ لرهلک هبانایدنمشناد لآ ندنراید ناهام رایقوجاس
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 1۷ نیفلبا - هماش ندرادکسا

 راقل غا لج بولا راج ر یمن هد ف رفع 0

 .مدقحهرشط ندرهش هلبا مالغرب بوردنوک یرامادخ یخدرقح . یدتک

 ندنهاطل هسردا تراز ییدلارصت 1 مک ھ کیدتا روطخ ا

 كحارېش هد ؛ردمکحرک ا اره راک ها سا

 مدراو هلا تآ هه رش رق ی بوباص هناتسرام ندنفرط لوص

 ندنجایسبرتنیدلارصن هجاوخ هدمکیدید «روبتلالهااب مکیاعمالسلا » هرکرپ
 هرزوا یتاباکیا بوکروا متآ هجنلک ادصرب هید « مامشناحیا مالسلا کیلعو »

 هدنجما ناتسرانم بودا باترب هخاش هرجا ناتسرانم قرهالرف . یدقلاق

 هير هم . مدزاب کح یادع ريق یدلاق 71 رقح یدرک هزقرب . یا رب

 SEAS هرو یک اقدم اغآ » : یر ندهحاوخ

 .فارح هر » : ریقح شا رای را کت . یدرهاح هد « یو زکلک یر

 .« ؟ كدلا مالس نوح نکیا لها ان هرلنا نس« مدرب و مالس هروق لهآ ن

 « یدلبا اعد هد « ! هلوا هللا كيحمدراب راو » مدریو هقدص ها جاقرب هد

 . مدنک مد هلوک هلوک یخد ربتح هلاحوش یسیرغوط
 هدنسهنابج یفاح نیدلانیز هدهسورب س یدنفا ییطصم هداز ورسخ یلوملا

 .هدن رو ترک . ردد شرا طنس كورسخ الم ندا ا یرع ررد

 ندایندک ابتاذ .ردهدوسا هدنسهناج نیدلارصن .ردشگ هبادند هدنرهش كسا
 . لدلک هنسهصق نافلبا هدتعاس زوقط قرهقلاف ندارو .یدتک یرا هترخآ

 نغلبا .ردشلوا بارخ ندنملط یلاحو ییالح . شع | مظع رهش هدع دقنامز

 .شمللیا ندنردق هبهجیلیا کنوچ . ردیسلوا یسهجیلیا ببس هنسهمسآ
 ادختک هاس ندنفیدلوا قوح یسهفلاط یرکسع . رداضق كلها یللا زوي ندنراهحان رهشقآ هدنلیا نامرق . رارید «نیغلبآ» قرهلوا سانموص یا ۰

 هدارحرب مساو یرپش . رولوا مکح ندنفرط یرادرس یرحیکیو یر
 هلیمان ین ارس نابراک اشاب قامو یدحسمو عماح . . ردیلهحابو ییعا بولوا

 . ردراو ینارس نابراک

 هردراکسرب هدندربابرب ندنفرط برغ ك ( نفیلیا) - بانک اسوا



 یمهمانتحایس یلجابلوا ۱٦

 رهش « یان رهش « یرادرس یرحکب « یریادختک هام . ردقوح یفارشاو
 در نوا هقرروآ هتک ر یاو ا ردراو یسشاوص رهش+ ست

 ی ردقو یارفن هعاف و یرادزد نوحک | . ردیارخ نوحکیدلکح تر

 ,یراهناخ اس ز یناتحت « یاقوف بولوا هدنجما ماوف نابایخرب یرهش اما

 .قوس ین رام وناخ < یوا ۰ یرلهسردم «یرلهکتء یرادحسم . ردراو

 یو تب كندلاها غنوا فطل یساوهو بآ ۰ ردراو یسناطلس
 سابل ء یسهاسو نابعا ؛ یساحلصو املع . ردندلاح همزال

 .تسود بیع ۽ .تعنص لها  تمدج لها e راحت ىە . رد راو یرامدآ

 1 ردرلمدآ

 .عرمیس « نیدیاملع هرجا نابایخ یهدنج راخ یدهلقبناح كرهش الوا

 .قآ یسودنکردنوفدم ( نیدلارصق هجاوخخیشلا ةرضحیلولا ) ءنيقب لها
 .ردشلواع ووشن « هدناخمریداس دهع بوششهراک دنوادخ یزاغ .ردبل رهش

 نیدیما.میکح « ندتمارک باحا باوج رضاح بولوا یحاص ءیهاب تایضف
 . ردشلوا سلح 2 هلا روج یدا ناحولوار لدتعمو مقتسم هداندو

 .نوجایرلف رش رطاخ كمیکح لوا بودیاظح ندنراتبح فرش ناخ رو
 وشا ال حج « ردشمهعا تراغو بم قره وط فاهم یرهش قا

NEZیر ندهلمح ناسا ماماصم ل برص ییئاطل و  : 

 .یاننا نکراردا لسعلبا هط وف رر تودک هماج هاب اهحاوخ روم " نوکرب «

 مناقملناص < ماش یذ هاشدایرب رکن اھج هک نیدنفاهجاوخ س رویت هدمالک

 مدرولا قحآ هب ها قرف س هحاوخ . رد ؟ كسرول آ هج اقى ەسرىلك مزال

 3 -هجاوخ .ردیاهغآ قرق مهطوفمن مهجاوخ یهب -- روم .رونلو هدساوج

 ,یتسهجرای لوغمررب یک كنس هسقو « مروبلآ یهطوف هبهآ قرق هدنباب

 ظح ناخ رویت ندنلباوج رضاح هدکدید ! كسزها هلیبرفنمرب ؟ غچ هان
 هک راو یت اطل ۶ کوش هج رلکس زو هڪ اهد . ردا راناسحارفاو كردبا

 مدد ناطاس یلج رصع هرکوص ندنتوف ناخ مزال .ردناتساد هدرللبد

 نفد E هبرت و هق هدنحراخ رهش قآ و توروس اش راد لاحرا

 . هلع هللا هحر . ردشما هطاحا قاقهراب یتسهمیرا بناح .ردشهل وا
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 ا
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 راصحهرق اف ندرادکسا ۵ ۱

IE XIE NEDE ( یوک NEDE NSD NEDE NSE NIK NSE NSE NSE NIE NIIENSIE NIE N-DEN مه KEDE DIE یوم( 

 هدنرش یزاغ یدسو . ردنلناخوراص تاذو . ردراو یر ك( نیدلا جات

 . ردنوفدم هدنرزوا دسر هدنراوج ناخ . ردشلوا دیهش نکیا اوتف بحاص

 . ردشلوا اضق فی رش لها هلا یللا زو یزاغ یدس هرکص ندناذو

 یوو ترد یوستلادع هحور هنسضاقندنرارق هح ان هراب یا نم

 لارق تش ۰ لاطب هقشاع هدلحم رب دیعب ندهداح هدد هعلق . ردراو یریلک

 ()دلردک هرجا ارق نادا و رومعم ےب نوقلاق ندارو . ردنوفدم لاخ

 . كدلک هنسهصق ( نیداولا و ) هدتعاس (6) ندن | و هلزنم داو

 قارشاو نانغا. یدادرم یرحکی « یرادخیتک . رداضف قلها یللا زو

 كناخ ناماس یعماج اشاپ متسر ندنرلعماج . ردقو ییقنو یتفم اما ۰ ردراو

 (۸) ندارو . رددعم نشور « ردسانق نانس رامعم هلغلوا یماح یر زو

 . دل ها( راش قآ س واضح نش) هلو تا

 . رد روهشم طلغ 2 ( رهش قارب راش قاب راهح ناش یاس

 نوک انوگ.رارید ( راشقا ) نوتبسبهدیرایضم . رلرید ( رهشرخآ ولیضعب
 ( هنس ) یزق كموررصبف یسناب «ردندنرلرهشمور یلصا .رینایوس هلرلهحهل ,
 كنهنوق . رد(راصحهنبس )یمسا هنر لخراتمور ندسسوب . ردیزقلارقرب مان

 كملقا یجند,نوا . ردکلنوک چواو هدنسهیق كن آ هبنوق بولواعقاو هدنلاش

 یشق « زاب یزاب یصاح . ردهرزوا تدور, یساوهو با بولوا هدطسو
 بوا ندنسابقشا یرللغوا نامهرق ناخ مر دلس هدنشرات ۷۹۳ یو . ردشق

 هرزوا یربرحت ناخ ناماس . یدلوا ناماو نما نیماسم جا هار هلهجو وا

 بولواهغا (۱۹۰۵۰۰) یصاخ كنیکب . ردبتحت یبقاجنس دا ناف الاح
  رولوا ناسا هتک مرکب یوو رها تمزکخ واک روا

 و هدرفس ناح هلرلول هج (۱۲۲ ) ۰ یتماعز بارا ( ۱۹ ) هدنعاحنس

 یالآ ۰ راردک هرفس هدنلا یغاحنس یبکب یالا و یساشاپ بولوا یرکدع

 فیرش قلها یللا زوب .ردراو یاب زوب . یسیثاب یرج « یسکچ
 ندنسحاوت . رداع بضننم رونل وا هفدص هلا هخازو چ وا هحرهاک . رداضف

 ا رار زا شلاق و ا و رواوالصاح هسک کس یونس هن



 ٤ یسماتحاس یلجالوا ِ
UIE ۱2 2 RIIENSIE بک )یک )یک )کیک یک یک یک( NIE یک کیک BEDE NSE یو )یه( 

 هدنحا هق رب هلوس هدنناح رب كنلاع هناتسا و س ر غ هناتسآ فاضوا

 هقاق میسو رالوپ شوک هدنراقاق كنسوقو هدنکعا . ردهدوسآ یزاغ لاطب

 " راحود راوز یرجا ندوفو . ردراو رلحاتفمو لفف ی رالک

 ردعدآ نوامات یدقبولواربق نوزواولتباممر .ردلکد لباققمالوا تشهد .

 تاق هلرانادء شو نادالکو نادروحو رلناغارح نوک انوک یسهروج ترد

 تزعمالک طخ نسحددع شع هدنفارطا یحراخو یللخاد .ردن زم تاقردنا

 زدراو رنک و لبط . راقواو ع نو امده تدا روت «

 . «نهلاب « ربت + ۰ لیز .لبط .رفن « مودق .فد ندرقف زاهح یراود ورد .

 هلبا نوک انوک یابشاو یماسم ربت .لوکشک . نایاص یدوواد . هتسدرز

 حد ودراو یراطخ نوک اتو كنافشاع ناک یه هدنراواود ند تارک

 یهناتسا وب . مدزاب هيد « هبالوا دم اب تعافش » هناخاتسک یخد ریقح میتضی 
 توالت فرش « سا » رب نوجا یحوتفرپ حور كز نع كردباترابز هلبا اشاب

 كصسرش مرح بودا قدصت نولا زو هنسارقف هلح نهدنفا اشاب . كدتا

 هحلزک ) هدنسارا وق ندنآ . یدسک نابرق ج وا هدناورداش یهدنساتروا .

 هتمش ۀقرخ شودع هقوا شمن ندناشارخ ات تاذو ۰ ردراو یترابز ( ابا.

 اب ند و قعع لاک هدقدضا مهم اتنا و بولک هجمداس هلا
 یضص هدقدرصا بوروا نادند نک زدن ازم قم ویا یموف"

  ۱حا یر صقیربق هللا شیدوا هرکص ۲ راحاص ناق قراربف هدینشید بورق

 شوقو هدهناتسا ترازو . روروط هدنراود كنسهبرتاباب هول وک . رلردبا

 ا ساتر نوکلب ارس ردد ارا ر یری رح یرافه 0
 قرب یک ارد جو یسههشعش كنب رلنوشروق یوام ندرب قلقانوق رب بولوا

 ااا نولوا هدنرزوا هتنش رب ینهعلق باهت ابا : روروا ٠ تورا

 لئان هرارصتخ قوسو ناخ « مامح ۰ عماج « یلهحابو یلغاب « یلەناخ یللا زوی
 ناخ رب قاحوا شم یوتروا تسمدرک هدد ا ا یخ : ردقخهبصق زب

 یقطصم یحاصمو رادحلس كعبار ناخ دارم*دادفب اف دراو يع

 نرول یلولا) هدنراوج كنوب . ردشمریدتیا انب نکردیک هنیرفس دادغب اشا,



۳ 2 

 ۱۳ یزاغیدس.- هماش ندرادکسا

۷ NSE N-OENSIE NENE N.AEN AE NAENAAENHREN AEA AEN: HAEN-AEHDE ESE RIE 

 ېتاخ هدقمراپ . ربعفا تباغ « رولوا هرزوا لادتعا هحللتاق وص قوفص

 برج . ردیا یراص پاص هسرولوب رايش لومعم ندسلاخ میس یس وقم «

 ندارو . ردلکد یاس فلکم ی راهحبلب اقهسورب هدهسیا عفانهنیرلتلع ماذج

 هد یزاغ لاطب یدبس هدتعاس ( ۸ ) قرەقلاق

 طقم كت یزاغ دس (ناسح نل رفعح ) ب یزاغ یدیس هصق هصق و یاصوا

 .یلوا یباقو كنو . رد رهش هیطالم بیرق سران رب دام یراسار

 كنیروکنا یزاغ نسح یراردب دكرانوب . ردروطسم "الصفم هد دلج
 یسودنک . ردنوفدم هدنسهرق یزاغ ناسح نالوا دعب لزنم رب هدنفرط هلق
 .لارقندبا قتمتهتسودنک . ردنوفدم هداروب ردشلوا دیهش هدنرابرح مور

 هلرابدنمشناد ندنراد ناهام رلرقوحلس . ردمولعم یر ید كس

 بودا ج ورخ ٤۷٩ هدیاروبهدقدا آ ینامهرق دالب ندهیم هر كلام هدنحرات

 رابش ر اسو ترامس «خطمو هق یرلکب قوحاس هنرارزوا بودا حلف

 .همورهلعابنا زو یدب لو شاتکب اع ندناسارخ هرکوص . ردراشمر دا
 سو نوک هدف | ندا دنر یون دما هاو )نا

 یدهمور یزاغ ناروا نامزوا ی ردوا ی اس هد

 .شلوا فرشم بولک هنسهناتسا لاطب دیس نوجا كمروک ین یو یجاح
 .یلخ هناخ ددع كس هد ی رهش كرد راما ید یا نامر كنا و

 .یخد (ناطلس هجرس ) ندنراهفیاخ یلو شاتکب یا  ردشع و وب هلبناکسا

 ق زواج یزوکیا بولوا باسا هوس ام : ردوا نت اک

 2 ۱ رفاک ناکولو فضلا اوم رکاد کردراو یراشرود میاح «ماس

 .ندلدو ناح ههدنورو هدا بشوژور هردبا مارک او زازعا هنلکره ءرزوا

 رحس نوک انوکو رلکنهلایو ناکوج « راقشاق عنصم رانو . راردا ی
 . ایاده ههدنورو هدننآ نوجا ام هفرخ بوذنا دانا راش . زاجما ا

 -- راف نادیم ٠ ور ومان هشیا ر اقلطم هد هناتسا وب شیورد ریه . رارر و

 .ندقلرادهبرت .رلراقیچ ردق هرادهبرت هديا هدیا عطق هیاپ قرهیالشا ند

 . لودبا اترا هنکلخیش زی هناتسا هک و
2 



 ر

eیا اس یلچالوا  

 بو وفوا تاذما ( هقف نوسروط) همساناهع یتسهطخ هعج كلبا .ردشلوا»

 بولاییرتخا هریک اب رتخد لر ع مان ( للا دا) ندمارک تاداسیزاغ ناک
 ندنفرط یرلهدلاو ناغع لآ نوجا كنا . یدشا دلوت ندن | دكت ناخروا

 هد ریش توس لر را یا هلو لب قحایع . رلردندمآرک تادا
 كنلروع هدنرصع مریدلس هدعب . یدتا رومعم هدیرهش بودا نقد.

 فاکم ردقوا هلیب یمابرت لرفطرا الاح هکردشما بارخو امفی یرهشوب
 . كاداکه ( نیش يسآ) قرهقلاق ندارو . ۲۱] ردلکد هناتسا رب

 نا روم داب تر وقکت هور ینو ا ېک چا هلو فاضوا
  یرانآ الاح « شعا میظع رهش هدنامز کسا . رارید یسانب.ماس هدهرهشو

 لاج ردشلا یزاغ ناخروا ندرلمور هدنحشرات ۷۳۱ یارو . ندا

 یا مو فانا . ردایضف كلا ىلا ریو تاقااج هدنلاا لوطاتا
 ۰ یر ادختک هاس . رملک هسکا ےل زا تلادع هجور هنساضاق . ردقوح

 دا باث e دراو قارسالا فو نش : یرادرس یر

 یهحابو ی ءا یرلهناخ . ردهلحم ید نوا رهش . ردقو یرابزد ندنهدل و۰

 یکراک هدهسراو e . ردها یدحاسمو عماح ه ردنادابا و رومعم

 یناکحاوخ ناخ ید « یقلرط لها کد ید < ا نم ید ۰ ردلکد

 نوا تنماوع . رظراع ندناکد ردق روت رک یسشراح ۰ ردزاو

 فا هنر دو رامد رانا نره غ لک رفت یز
 ناتسو و عات « ناتسلکو لک یمدروح ترد كرهش .ردقوح یناعا رک هرخاف

 نهشوت هنهدنفا اشاب یتح . ردرهش رب تمسنغو ناوارف یایوسح تولوا

 اخذ هلوقمو و هيرا هبارا زو واو تا یدیو نویق ددع كس ندنسلاها

 ۴ ۱ . یدنک قردلوا اباده
 رهحفو غاب هدنسلامش جراخ كرش س رهش کسا بامرک فاصوا

  ضوح نالوا رشع یف ارتتع هکر دهفطل ٌهحرب ینم هلرهف رکراک هدا

 ندنیدلوا هرزوا تنوخیس تیاغ یوص . ردولوط هليا هرز نا عا

اب رش ف رط هدهامکم نر وص هسدقم هر ر وشا [۱ ]
 .ردشلروعیسونو اشنا ند ر



 NN توکی - هماخ نقرا دشا

 یعالسالا خیشو فارشالا بیقن اما ؛ راو یرادرس یرحکب « یر ادختک 3
 هقوا قجم ررب . ردراو یفارشاو نابعا « یماحاصو املع نکل . ردقو 1

 اویا . ردقوب یربظن هدنوکسم مر ماع ادخ هکرولوا یساوبآ رادبآ ںیک
 نوزوا هدنرزوا یره هراقص .ردلاع حود# ید ىلج راوا ۰ یسهدزورب ِ

 .بوقلاق ندرهشو .ردندراآ ام رع هردراو یطع رر نا

 .هدتعاس (۱۲ ) بوک ندرارب نادابآ و رادلوصحم درهدک هبهلق بناح هت

 . دلك هنسهصق تک

 ندنسحاو یساضفکفل هدننکح غانو زا تیوگتاصق فاصوا

 .ردق زو ید . ردهصقر فل یناوهو نا هاو نا کک :
 « یلماجو ناخ « یلعماح ددعتم یواح ییرلهناخ كرت یلوتروا هللا تیمهرک

 .هکرولوا یعاونا كنسوشروط موزوا ندناحودم . ردر رب یدازابو وشزاح ۱
 زاعلوا ربع هل رد

 .ناڼع نالوا یراوکرزب دج كرایلناثع س یزاغ لورغوطرا ترابز
 .ناطاس) ندقوحلسل | بوقیج ندنراد ناهام رلتو ادا . رد رد كنسزاغ

 ھ۳

ia A 

 يج ر ت ي و ا ا اف وتا ي ف وخ اجلا 3

 .قرهلوب هدرلکنج كوس قوچرب بواک هلیتیعم رفن زوب چوا « ( نیدلا ءالع
 قاحسو لط.بودا ېپ یو یرایدنک نندلآ الغ هکر ا یراقافآ و

 هحراو«ینومطسقا بوک ندنرلرناح هسورب ناخ لرفطرا . یدلوا یحاص

 .لام بولوا رفظمو روصنم هسرلیدتیا هجوت هبناجهن هللا ماب بوروا چیلق
 .دلوالب ندلاءالع ادخ ی [۱] .یدرلک هندلا ءالع ناطلس هللا رامانغ

 ااهد طقف بودبا بصا كب یاخ لرغطراو مور ناعا هلج هدقدلوا .توف ۱
 1 .هدظع ا نالوا هدنننام دوکسو کل ندهلوا یحاص هطخو هی 3

 # كب یبحاص رلعو لبط هدنانوبراید یتنعهبتیصو ۱ جورج
 E مقاو خخ را کوب یکر (ناغع الوا) . یدشملوا هد رات ۰ رایدتیا

 .یرلترضح یزاغلرغطرا . رداکد دوم هللا رات یاور وش كنيبلج ایلوا [۱] ۳ 3
 .هدیراضرءتو ییدتا هظفاحمیدح رس مور دكرابقوحلس هلتهح یرلقدلوا « یب جوا » " ۱

 RE نییعت یرلتمضح یزاغ ناع هنر هدنلاحتراو ینب دل وا تهجوابه 7 1

 . ردمولعم کیدلیا لالقتسا نالعا هد 14٩ یی درک و

 3 تا تم تیام هم



 4 ردویور خش هناتسا ) هنسهرآ یثوق راسو ینسح ءامسا هللا طخ یلج

 ۶ ردي زاب هداروا ی تب وشسو ۰ ردشعلوا ر رح هد

 ردهداز فرشا هک لک همور خسیشناتسآ نبق لها نالوا دام و رس دت صح یا

 تمیز و 3 رم هعل یهناتسا وہ ثعدار ناح دام ناطاس ی رو دادغب

 رز را

 یماکرد یدلق رمعم ق رخ ناظطلس تولک

 ( یاخ داص فطا زا ) خیر ان اا کیا

 ۱۰۲۳ هنس

 .ندنفلژژم قافآ روهشم هلکل هداز بیطخ (میهاربا نیدلا جات انالوم)
 4 ها نوک تولوا ندنذیمالت ناک 2 ترج م . یدبا و

 . ىدا

 .هداز قرثا خلان یلج ید هدننج هناتسا - یدقا یلع رس

 ۱ ۱ : یحرات . رد وفدم ار هلا

 داب تب يلع رس حور رد وا یارب یملع تفت

N 

 م ردنوفدم هد رق هداز فرشا نددلهتساما س یدنقادم ر یولا"

 واو غا نسخ لوواو را رود ند ناسا هرکس ندراترابزوت

 .«کفل )رد مات (4) ا ا هم توشضالعادو هراراستخا
 دم كداک هتسهصق

 .هبور یساو هدنک اخهسورب ارو ( هکوا )یرق لها - کا فاصوا

 .یاروب یزاغ نانع نالوا کب كلبا كراع رر ردا لاو

 بارخو وک ء ان كيس ٩ لكشلا ایش یسهعاق . لإ ندرلمور

 یسارقردق هزاب شع ۰ رداضفرپ قلهغا یللا رو ی ردهنار ور دابا

 ی ره ۰ ردراو کا ورا ۰ رولوا هسک چوا ی وهبس هنسضاق . راو

 ییعماحش < « یهناخ زو یا لا « ل اعا بولوا هدنراتژ ؟ یره راقم

 .مایس . ردبصقر نرریش یلیشراچ رصتخم « یلبتکم « یلماج . یناخ ترد



 تا
۱ 

 نت فوم

a aیا ام ما ما  E EABیک  

 ( # En کن ۱۹ 1

 تا ایسنا یا یار E کا او و

 ۹ ۰ قسزا - هماش ندرادکسا ِ

 عماح یل هاب یلغاب هراب شب قرف یسهروج . ردا نایرج یتا هسزفروک
 زوتوا هدنجا . رد شلدا نیز ارف رومعم یرصتحم قوس <« یماجو

 بناوج . ردجالوق یغرکب ىع اندا لا . ردراو یرلشاق یهام داص ددع

 ..لزوک تاق یوم . ردنکم ما زود ر ا
 یراقلاالاص کا هالا هاجزا . روالوا دادعتینلاب ولرد شع ندنع دلو

 بولوا یرلاوطو ارو لزوک ت .ردقو یراهحمار الصا ءردوافا روهشم

 کف ریسک یرلقلابو یرابج وا , رد وقمادعام ندقدل وا مخهلا حلر م

 ینراباوثا یسلاها دالب عیح هدننوص . راردبا راک بوروتوک هسوک رازابو:

 هداوکوت . رولوا ضایب مب هنب هدلاح یرلکدمروس نوباص جه . راراقسب
 بولوا هدایز یمحشو ملل رادسرجلا ندنیوصو راهساقیب یآ رب نوک یدب
 هدنسهبت اما . رولوا ذیذل تاغ قلاب یللوب نالوب هدلوکون و ۰ رولوا لژوک

 هسرولبروشب ندهلراقبح رلکیگوا . ردیلامرق یوا رولوا كيک یرویس یی
 . یدوجو رلهسجناس هفلاب یریدرب رکید کیکوا . رولوا لیشب ےہ یتا كفلا

 فوخ ندقلاب یلکک راقلاب رکید ناسنلوب هداوکوب نوجما كنوب . رولوا وح
 . راردب ۴

 كنغاط دووانراو هدنسهلق كنیرېش قینزا -- رونلوب یرهشکی هسورپ
 فلک دارد بل یرغآ لوک هدننفرظ صودا كفش نفت
 نارو یراهرانمم كنسهصف نوک رازا قمدفرطیرغ ردا یا

 عقاو دن سرا دراو سک هسا رولا شب و

 . ردتعاس زوقط هنیرلهصق هکهلو ( كجوروک كا بولوا

 نیت فاق غرمیس نيدو ایند ناطلس الوا - رابکو نیلگ هاکترایز
 شعور یلغوا فرشاب یهشلا خیشلا ینادمص قرا یناطلس هک یک اس
 ردا صلح «یعور یغوا فرشا » .یدا ناقشاع یاوشس رب كلام هد ص كس

 5 یواو هافوصتم زوتوا توال هدناتم نوفوص ء ردراو یراممشا کک |

 نا او هدننح ییماح هدهعلق نورد ۰ ردراو ید یاود تاهلا ةا

 هرزوا نج "یشاک هدنسهمبرا بناوج كنهناتسا و . ردنوفدم هدا مظع۔



 یمهمانتحایس یلچالوا رک ۸

 روهشم یک ولعوا فرشا تاطق الاطف ردهکت ید اب را هک

 . ردقاورهن هناتسا رب ول هما ارقف قافا

 .یر .ردراو رام يا كناشاب نیدلارمخ .ردب رام ید = راترامع

 ینات رع مو لک یف هادکو یاب هکردزوهشم هلیما ترام یی یرکید «یسا
 ردع اد هدناضمر یرامع یزاغ ناخروا هقش ندنو . ردلوذم یبابروج

  دروهشم ید یرامع هک كنهداز فرشاو یرام ولغوا نا

 ءاوه شوخ یعام ولعوا یت . ردراو یا هتفح ییا یراماج"

 اشکلدو حرفمیخد مای یرکید . ردانشور مارب انب شوخو ءام شوخ

 هکردراو یارس نابرذک اشاب مسر قرهلوا ناکجاوخ ناخرب . ردانعر مامح رب

 . ردساتب نانس رامعم

 - ردهراج نوع ددع یدب هلج یسهمشچ رام س یرللیسو همشچ
 : یحرات

 4 ( نویملاریخ ) یحرات رایدید . لیبس یداساب هدیوخ یاج وبشا م
 ۹4۸ هنس

 هله هدهسا دونات یاتسد ربکزاک . ردناکد زولا - یرازابو وشراح

 . ردراو یزلهناخراک یشاک داتسا هدر زوقط . رددوحوم اشا تمیق یذ

 ندسماخ مافارهشوب .ردشلوا ناروشعا هاخراک زوبحوا ا دجحارصع

 هقوح قلخ رنک ا.ردحودم یزللزوکو . زدفطل یساوهو بآ هلغلوا
 راک یدح رسو شوتنوق . هجارف

 یراناتسوب یلورس . یسهجاب و غاب عییانصو تاب ورشمو تالوک م

 .ردفطل تباغ یسەرا یلغاب ندنتابوبح * ینوموص ضابب . ردراو یلوتیزو
 . ردبل کد یرلّش ر ایراقط :یرلهساک ندشاک .زدقافا نوهشم یوص كل

 هدن رشق نزاو به یراشاک هسا راو هنسا لتشاک نشت ری دا راد

 نوملق و . اع زا . ردمور نیجام نیج هدیدآ رب كررش ندنکیدنلشیا
 . ردرضاق هلنقح نال هدنفصو هکرونهلشیا نانشاک هل وا یلشقت

 یسبصق كيلک ندبرغ هدنبرغ بناج كنملق س قینزا ةریحب فاصوا

12 

N 

2 

i 
 ض



 ۷ قبزا  هماش ندرادکسا

 KDE KE RIED RIE کو DIED KEK )بوک جک جوک NSIENSIENSIENSIE NINE NIE )ی بم )یو 2

 ءرلهجاب «راغاب « یرلهبارخ هناخ كيهحم هدنقرش كنهملق . رارشود هنبناج
  ردراو یرلنادیم عماح مولعم ان یرلدودح یلجاغا زوج « ورس « نوتیز
 . ردمماح یزاغ ناخروا یروهشم لا . ردارح یا یکی رهش لصا

 یشراح . ردمظع دعمرب روتسم هنوشروق شلدبا لیوحت هعماح نداسیلک

 ندتیدنا 1رخم نکل - ردلهرانمر « كلام هدر تعاج ادا هدنجمآ
 . ردشمریدتسا ریمعت هناتس رامعم ناخ ناهلس

 یشاک ۰ روتسم هلبا تمرد نوک لمل ( ییماح هداز فرشا جاو

 هدننورد یلغوا فرشا خیسغلا تاذلاب هکر درو رپ عماجرب رومعم هلینیج
 ۰ رد وش ی دات حنصمروطسم هرز وا ۳ ردن وفدم

 ی 5 نیقت | راد مال و هځګ رات ل

 بطفخشلا .  ردوب عماح یلنوشروق ( ناخروا نا هاش ناملس عماح ) ر
 : ا ندلاربخ ) . رددرزوا توک عاج اما ددر نوشروف ( ما کک 1

 . رداسز عماجر شلو ترهش هد عماج لیشل ( یعماج
 وق یی یفدق نددلج . ردرومعم به یدخاسم س یرادحسم

 . ردحسمر سم سلع ندتعاج . رد یدحسم یزاغ ناخروا هدنجراخ

 هلنوشروق (یدحسمیلجدو۶)هداز هجا بوقعب ندزع رلابرقابیرق اک |
 هدلب لها هلغلوا ا یر هناخسدبا نکل . ردرومعم یدحسم رب روتسم

 بولوا ضرادتفا ندزمغیدلوا رفاساما ؛رابدتباماربا هید «هلارومعم »هریقح
 قوح ر ارز : هدنا رسم سهرو یزسع هدندوع ادخ دا تغاو

 ۱ = 0 الا هرقجت و يلو هبراهاش خیلب خیار, كنيطالس
 ردهدزمطص

 ید۹سرد اشا لاا هددسنا راو یسهسردم ید س یرنکرد ا

 . ردراو هدیصوص# یارقاارادو تیدحاراد بولوا وز ندنسه

 « ( یتکم یزاغ ناخروا ) . ردراو یتکم لا قو ناعم تک

 روب یکی تکم ولغوا یک ۰ یتکم زر نع + ( یتکم هاش ناملس )

 . راقبح راباش هرلک اب دالوا



 ی ی ی AENIERTINIDEIRINEIE ::دمصم یم و یو مو صصب

 «شعا هءرصاح یزاغ ناخروا هدنراترب زوتوا زود ید نکیا هدنلا كلارق
 ن وسا فاد هتنروصح تاپ ۳ ردتشملنا دادتها یا ید ه رص اوب

 روطاسر هل وا هرانلک ردنا قیوشت یتعم یزاغ ناخروا تقو ییدلک دادما

 .هنسهرصاح كنهعاق رارکت . یدلوا قرغ ههرح یسهلج هکیدروا یخ روا

 .هورد راو توک نیءملسم تار ندرلرب نالوا رادهنخر كل رددنا عورش

 .یدنا وا حق هلحلف هعلق و ا راد وفوا ر لب دم نادا كرەدىا جو رع هراصح

 .گرابان ام« . ردا د وعص هاحاق هردم بط هدنعماحیزاغ ناحروا E نوجا

 .یر رحم یزاغ رکدن واّدخ قسرا . ردو هد یر ندنرلمظع یخ لا

 .فل رش هس هب اب هلا (۲۰ ۰ 3 E ع یعاحنس هسور هرزوا

 دخت هاس رووا لصاح هک ید یوه هننضاف ندنسا رف. ردا

 الع : نایعا « ینارشالا بشو مالسالا خش : یرادس یرخک «یرب

 - زدراو یرامدا تم عرو بحاص < كولس بحاص ماس مباح ۰ یساحلصو

 رادزد كنس هعلق ندندل وا لبا جا نکل «ردراو یساح ناف یان رهش

 یرابابو رومعم یراهلق جاقر ندنفوخ یلالج هجهداس . ردقو یتارفنو
 ۰. رددودسم

 u رب عساوو زود هدهریش لحاس هعاق لاکشا

 ه ناسارخ « رلک هقوا روا یسهلعوطیه . رددداآ داهرفر ان هلغوط

 . ردعمهوا اس هلا نسبج «چیرک

 زوبجوابیرق هسربرب .ردنوشرا یدب او عارز قرق یدق كنبراود
 يود قا: ردوا بار همانا روم یر ا ردوا ىلا شعلا

 : ردلام الام ا لامرو اتار ی کک
۶ 5 95 ۱ .۱ 

 .یهوقترد د تره .ردع دا (همرک )ثلسیلایعرج رادامار اد

 .ردهدنناح برغكنهعلق ید لوک .ردرظان هبرغ یسویق یرانک لوک .راو
 ۰ ودشل راص قشامراص هسراود هعاو » ردراو یسود مس ی. رظان هلو

 .ددع كو هل زکس نوا هدهعاق نورد . ردقون ترامع الصا هدنجراخ

 هلق كنهماق هکردراو یراهعاق رومعم یناقوف «یناتحت « یلهجتاب یلغاب ءیلتم هریک



 ۵ ترا ماش نیرو

  NSE NSE RIDE NADE NDE ROE NSDENR OE N ADE NNE RANE NAE)یک  (۹ (۰۹۴ (۰ NOK Ns NSE)بوک )و92 )یک 926)

 ۷۵ هلج . ردمیظع یفاقوا . رلردبا تمدخ بوربتک ریعش ابروط ورب هنشاب
 هلماکیراانن ..ردزاو نا ددع نش هفلوا تا ا نیم 1

 عماج هلج هرجا هبصقوب كناشاب دحا ولغوا كسره اما . ردیلتسهرف
 «یسهبصق كسه » نوجا كلوب . ردرامیظع یانب ینو شروق یراترامو
 نوللارفصا پهیتاخ .راتوط همتسیا یهچرمس . ردلبقن یماوهو با « رارید
 نقل .ر زتتقاو هدلحرب زود « لاسموق یبشبرولا هسکو راک . ردک ارت۷

 . لزم یسهرق درد تعاس ۷ ههلق بناح

 یلعماجرب «یلهناخزوب هدندودح یماضق ( ولوب-ولب ) یخ دوب - دنبردهبرق

 قلب) . ردرومعم تیاغ .ردیوک رب پو فا نادابآ و رومعم « ییناخکی۲

 هکماریهطت یرالووا ییاهاوب هکردراو یراهرد دق رق یربندنسهعلق (دایآ

 لک یار هدرادع و . ناردرومام کرک هراز ووااف ی

 . هدنرانکیسربح قینزا بوک یرانامرواو یراغاط هبهلق بناج هنس . زالوا
 . ردکجهداب یلورس یلهحاب یلغاب « ییهناخ زوب . كدلك هنسهبرق ( نوس )»

 یاو ناسل -- مو راد قینزا رهش یی مور نج قیتع هملق فاصوا
 و رولدا :فصو بوش یسهعلق قننزا هدنرا (ناوس) ررع هرز

 ۱ نافوطلا دم . ردشعا 8 مالسلا هلع حول نا ماس ادا ینهعلق وب «

 شعب ناقبچ نریک هدقدلوب رارق هدنغاط یدوج هدنبرق لصوم حون ةنیفس
 تحاس ید ماس ترضح نکرارآ فط ناکم رر نوا نوت ها

 فطا یساوهو بآ هدنرانک هریخشرب کیدروک . یدلک ه«قتزاو لر

 ءزدشلوا نک اس هنسشعو شملیا نادا و رومعم ینارو ۰ ردفیظن یاجرب

 زويد كيب ندزمنا انب رصق هلوبنات.ا ناماس ترضح قینزا نیخروم لوق
 2۷ ی نا هلو اک رف ی یلدا داالدا

 ماس نداق مان (هقنزا» نالوا یرنخا هدخرف رتخد كنادام نب وقماب

 ا ما اهم نمحر اددخ هردو رک
 تیام .راربد « قینزارهشقیتع مور نچ هعلق » هرهشوب مور ناخروم عی
  (مانلا) یلغوا ( نطنزوب ) یروفکت لوبناتسا شملیالاقتنا هکولم ندکوام



 ٤ یسهمانتحایس یلچایلوا ۱
HIE KDE ۲۰۶2۲ BIE DEDE بک( NIE RIE RSE یک )یک( RIDIN 

 دا و هی ا هوو .یدراو لرم دوو
 لوس یشاروب . كدلك هنسرلکسا ( ینوص همچما ) كرەنبا ىتاشا هبت نداروب

 یدک وا او یہا دک چد یشراق نداروا و ردهلکسا

 رقسو اما . ردشعلوا ریرح هادالف فایوص لهسم هدزمتابس فما

 هب یشراق هدمانا قفاوم هلبراشاق تا هراب زوکیا بوروط نوک کیا هدهلکسا

 .هتس ندارو . ردشادا فصو هلوا هدول . كدلک هن ( یا لند ) دره

 . كدلك هنسهیصق (كسره ) كردک مدا كيب زکس لماک هیهلق بناج
 .هنسو ناخ دمت ناطلس ےتاف هدنحرات ۱+۸ كسه هصق شیاتسرد

 یودناهرصاحم یتسهعلق ( یاغالو ) نالوا یهاکتح كنلارق .كسم هدن راد

 روضح بونا هرشط هلبا دنک یلغواكنارق ندورجما نكر کچ ترسع هدنحتف
 .باسا قحهلوا نکم یحتف كنهعاقو شلوا فرشم هلبا ماللسا فرش هدحاق

 ,ناملسمرارب اغلا وار دمآ تو هعلق هللاا . ردشمرتسوک یرلهلحو

 .ناسحا هرزوا قرط قاحنس دما یسهداز لارق كسه نالوا

 .هدیرلهعلق هراب یل | شمت راس نالاق ندنساباب هدرلاروا كب دحا . یدشلدا
 .بولوا یرابرهش لوبقم یتمدخ هدکدلبا مالسا كلام ةمیمض كردنا حتق
 كسرو . یدلوا ناشنلاع ریزو كرلددا ناسحا یللابا هتسو هتسهدهع

 .ندنغیدلواجامبالایوذ جاخرم بولوا یاخ ضرارب رادلوصح یركسهصق
 رو حر دسا نویسم ااو ها زو یه هارو نالا ا ةلاراشم

 رت اد هنیراقدلوا لسمو فاعم ندفیلکت ربره هدهتسیلاهاو . رریدتبا اشنا هبصق

 .هرزواقلوا هناحداع ههدنورو هدنسآ هدییاها . ردالاصحتسا فرش طخ

 کیا ا هلا رات وتس ءیلباق لهروح ترد « یلمرح عساو < ییهرانم رب

 .م راردبا انب عماح نی نم رب یدق زرط یربنمو بارحم هتساریپ هليا یلاع هق
 رو ما رب « ناخ يا « هکت رب ۱ تک رو هرم یا

 ,ن روامو نیرفاسم هدنورو هدننآ عی الاح . راو ییاعطالاراد ترامس

 ,یتسدررب هنغاجواره كيارسنابراک یرارادنامهم . ودیا ثکم هدنیارس نامهم
 .هودو تآ رهو . رارربتک نغور عمش رربو هراپ نان ررب هنشاب مدا و ابروچ



 هجا د

 لا ءاراتف ناکف نکعاب ةردقلالمع ىلع ناوک الا ماظن ماقا یذلا هلدما
 ۹ ةرمسپ ربا بیغل مع نم هفطللا حاورالا عدا یذلا نقلاحا نسح۴

 0 . نیطو ءام نم لقنلا ماع ىلا ةفکلا ماسجا رتجاوب

 هنرزواتادوجوم رخفمو تا اک هجاوخ لوا مالسو نر

 هقص بابراو یاوزاو باحاو یدالوا و لا تاح هان اغفا و شا رازهو» :

 ماش «رصمهبا ازغو هدهاحم فویس هکنوسلوا هترزوا البرک تشد نادیهشوب

 حق ییرامیاقا ناسارخ « ارام « خاب  دنوام ۰ مج قارع « برع قارع
 هتیدم کم « ماش هاهجوو . رایدلبا مالسا راد همیمض كرءهدبا رخسل و,

 ء ماش یخد ابری ی ( ایلوا ) ریصقترپ ریقحوب . یدلوا ناماو نما یرللو
 .یدتا ا هلا هصل اخ تبا بوشود وزرا | كتك هغ رش جحن ادنرز و

 . رسل مهال)

 نکرذک هماش ندرادکسا هدنرخا كنابمش یسهنس ۸

 برد بوابتلق هرکوخ رب دوا r یآ رب ماټ و ال وا

 ید وا روع 2 « ( لاترف ) كر دک ر تئاح هلا
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